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Uredništvo: ODMEVI, GLASILO OBČINE Loški Potok, 
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

Ustanovitelj in izdajatelj: Občina Loški Potok, 
Hrib - Loški Potok 17, 1318 Loški Potok

Odgovorna urednica: Mojca Lavrič

Uredniški odbor: Mojca Lavrič, Vinko Košmerl, 
Bogdana Mohar, Nevenka Dražetić

Lektorica: Bogdana Mohar, prof.

Grafi čna realizacija:
Tiskarna Silveco d. o. o., 
Seliškarjeva ulica 36, 1290 Grosuplje

Fotografi ja na naslovnici: Zračni posnetek centra 
Hriba z razgledom proti Retjam. 
Avtor: Igor Novak. 

Naklada: 850 izvodov, ki se razdelijo brezplačno 
vsem gospodinjstvom in podjetjem v občini 
Loški Potok. Interesenti, ki nimajo stalnega 
bivališča v občini Loški Potok, se na Odmeve 
lahko naročijo. Cena posameznega izvoda je 
0,83 EUR.

Uredništvo si pridržuje pravico do objave, 
neobjave, delne objave ali krajšanja 
nenaročenih prispevkov v skladu s prostorskimi 
možnostmi in uredniško politiko. Priporočamo, 
da naj posamezni prispevki ne presegajo 
velikosti 1.000 znakov s presledki ter fotografi jo 
v formatu JPG ali podobno. Fotografi j, pripetih v 
programu Word, zaradi slabe resolucije ne bomo 
objavili. Prispevki političnih strank in neodvisnih 
list ne smejo presegati 750 znakov s presledki. 
Prispevkov, ki ne bodo podpisani s polnimi 
imeni avtorjev, ne bomo objavili. Uredništvo si 
pridržuje tudi pravico, da neprimerne in žaljive 
vsebine ne objavi. V Odmevih se brezplačno 
objavi osmrtnica ali zahvala ob smrti za 

pokojnimi občankami ali občani občine Loški 
Potok v obsegu do 800 znakov s presledki. 
Spominske objave ob obletnicah smrti se ne 
objavljajo. V Odmevih se proti plačilu v skladu 
s sprejetim cenikom objavljajo tudi oglasi, 
ki so pripravljeni za tisk, torej oblikovani v 
primernih formatih: PDF v kakovosti za tisk 
in CMYK-formatu. Če kakovost ni ustrezna, se 
objava oglasa zavrne. Naročnik oglasa je dolžan 
spoštovati avtorske pravice glede uporabe 
fotografi j in besedil v oglasnih sporočilih. Oglasi 
niso lektorirani.

Prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na 
naslov: 
obcina@loski-potok.si ali jih v elektronski obliki 
(CD, DVD, USB) pošljete na naslov: Občina Loški 
Potok, Uredništvo glasila Odmevi, Hrib - Loški 
Potok 17, 1318 Loški Potok.

Rok za oddajo prispevkov za naslednjo 
številko ODMEVOV je 5. september 2018.

ODMEVI

OBVESTILA

VABILO

V nedeljo, 29. julija 2018, bo Društvo za ohranitev spomina na partizansko 

bolnico Ogenjca pripravilo tradicionalno proslavo v spomin na zločine 

italijanske vojske med roško ofenzivo leta 1942 in tragedijo partizanske 

bolnice OGENJCA. Pričetek prireditve bo ob 11. uri.

Vabimo vas, da s svojo prisotnostjo na prireditvi pri Ogenjci počastite 

spomin na tragične dogodke pred 76 leti.

v sodelovanju z Vaško skupnostjo Novi Kot

VABI 
v soboto, 21. 7. 2018,

na 17. tradicionalni pohod:

PO STEZICAH NAŠIH PREDNIKOV

Zbirališče bo ob 9.00 v Novem Kotu. 
Štart bo ob 10.00 uri. 

Trasa pohoda: Novi kot – izvir Čabranke –
Podplanina – Stari Kot– Novi Kot.

Na cilju bo za vse pohodnike pripravljen 
topel obrok. Sledi druženje z ansamblom.

Štartnina znaša 5 €: vključuje 
topel obrok in pijačo. 

Udeležba je na
 lastno odgovornost!
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SPOŠTOVANI OBČANKE IN OBČANI!
Volitve v državni zbor so 
mimo in najbrž bo kar 
nekaj časa trajalo, da bo 
nova vlada začela opravlja-
ti svoje delo. To pa seveda 
pomeni, da se nekatere, za 
nas pomembne zadeve ne 
bodo odvijale tako hitro, 
kot bi želeli. Pa še dopusti 
so pred vrati. To se nanaša 
predvsem na investicijo v 

30 let zapuščeni industrijski coni Podpreska, kjer pote-
ka obnova objekta bivše žage po načrtu, problem pa je 
obnova infrastrukture (vodovod, kanalizacija, elektrika, 
dovozna cesta, parkirišča), ki bo financirana z evrop-
skimi sredstvi. Tik pred dopusti je Ministrstvo za go-
spodarski razvoj in tehnologijo objavilo, kateri projekti 
izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje, tako da pred sep-
tembrom odobritve sofinanciranja ni pričakovati. 

ŽUPANOVA STRAN

Zaključena je izgradnja vrtca. V prizidku sta dva oddel-
ka, objekt pa je zgrajen na način, da je čim manj moteč 
za okolico. Zaradi ravne strehe se naravna osvetlitev 
šolskih učilnic in obstoječih oddelkov vrtca ni zmanj-
šala. Ravne strehe in terase so v naših koncih proble-
matične zaradi zmrzovanja, temu pa smo se izognili z 
ozelenitvijo, saj plast zemlje preprečuje zmrzovanje hi-
droizolacije. Hkrati pa bo ta streha služila tudi kot do-
datno otroško igrišče. Te dni poteka še montaža igral 
in notranje opreme, tako da bodo otroci lahko kmalu 
uživali v novih prostorih in na igrišču.

Novozgrajeni prizidek vrtca

Obnova objekta bivše žage v Podpreski

V prejšnji številki Odmevov sem bil deležen kritike 
Društva upokojencev Loški Potok, ker se spet nisem 
odzval vabilu na občni zbor društva, ki je zelo aktivno 
in je deležno marsikatere pohvale tudi z moje strani. 
Naj bo to odgovor vsem društvom v občini, ker so de-
ležni enakega odziva na vabila na občne zbore. Ne ho-
dim na občne zbore, pa ne zaradi tega, ker bi mi bilo 
vseeno za njihovo delovanje. Vesel sem vsakršnega 
delovanja društev, ki kakorkoli prispevajo svoj delež v 
dobrobit skupnosti. Moja odločitev je stvar prioritet, ki 
sem si jih zastavil. Menim, da je pomembneje usmeriti 
čas in energijo v projekte, ki naj bi prinesli dolgoroč-
no korist občanom. So pa novembra županske volitve 
in če sem si zastavil prioritete napačno, bo pač občino 
vodil nekdo drug z drugačnimi prioritetami. 

Letos praznujejo okroglo obletnico delovanja gasil-
ci Loškega Potoka. 23. 6. 2018 je potekala slovesnost 
ob 120-letnici delovanja PGD Hrib - Loški Potok. Ob 
slovesnosti je bila potoškim gasilcem predana nova, 
moderna gasilska cisterna. Večino sredstev za nakup je 
bilo zagotovljenih v treh letih iz občinskega proračuna. 
Pomembna in draga pridobitev, vendar upravičena, saj 
so gasilci s svojim dosedanjim delom pokazali priprav-
ljenost, usposobljenost in predanost, ki se odražajo v 
uspešnih in strokovno izvedenih intervencijah.

Po Sloveniji je kar nekaj industrijskih con, ki so neiz-
koriščene. Tudi to je razlog, da pot do denarja za ure-
ditev con ni enostavna. Za IC Podpreska verjamemo, 
da s tem ne bomo imeli težav. Že od lani je objekt bivše 
kotlovnice v uporabi za pripravo sekancev za daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso na Hribu, del cone smo 
prodali podjetniku, ki bo skrbel za zimsko službo na 
državnih cestah na območju občine Loški Potok, ima-
mo pismo o nameri za najem objekta, ki ga obnav-
ljamo, dogovarjamo pa se še z dvema potencialnima 
investitorjema, ki bi se ukvarjala s proizvodno dejav-
nostjo s sorazmerno visoko dodano vrednostjo. Gle-
de na informacije, s katerimi razpolagamo, menimo, 
da bo smiselno v IC Podpreska za potrebe omenjenih 
podjetij zgraditi tudi kotlovnico na lesno biomaso za 
ogrevanje objektov in proizvodnega procesa.
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AKTUALNO

19. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA, 31. 05. 2018

30 LET DELOVANJA CENTRA ZA SOCIALNO DELO RIBNICA

G. Antun Gašparac, direktor javnega podjetja 
Hydrovod Kočevje - Ribnica d. o. o. je občinskemu 
svetu predstavil letno poročilo o poslovanju v letu 
2017. Število odjemnih mest na vodovodnem sistemu 
se ves čas povečuje. V lanskem letu je Hydrovod 
prevzel tudi vodovod v Starem Kotu. Stalna naloga 
podjetja je zagotavljanje kvalitete vode iz sistema. V 
zadnjih letih je bilo v občini Loški Potok izvedenih 
kar nekaj investicij na vodovodni infrastrukturi, ki so 
imele pozitiven vpliv na zagotovitev ustrezne kvalitete 
vode. Od leta 2013 Hydrovod upravlja tudi s hišnimi 
priključki. Merilna mesta so zdaj pred objekti, v jaških. 
Lani je bila izvedena obnova odseka vodovoda v Retjah, 
obnovljen je bil tudi del vodovoda na Hribu, urejeni 
in poglobljeni so bili tudi odcepi v Malem Logu. Na 
Travi prihaja do težav v sušnih obdobjih, ker je zajetje 
slabo. Pomembna investicija je bila tudi na Lazcu, kjer 
se je ob preplastitvi ceste obnovil tudi vodovod. V letu 
2017 je bilo 22 % prihodkov doseženih iz dopolnilne 
dejavnosti, ostali so bili iz osnovne dejavnosti. Ob 
koncu leta je bil dosežen pozitiven rezultat v višini 
56.000 evrov. 

Občinski svet je sprejel rebalans proračuna občine za 
leto 2018. Ta je objavljen v Uradnem listu RS, štev. 

25. marca je minilo 30 let, kar je bil ustanovljen Center 
za socialno delo Ribnica kot samostojni javni zavod. 
Do tedaj se je socialno delo izvajalo v okviru skupnih 
strokovnih služb samoupravnih interesnih skupnosti 
občine Ribnica. Takrat je bil center edina izvajalska 
organizacija na področju socialnega varstva. Večino-
ma je bilo delo kurativne narave, od preventive se je 
organizirala preventivna medicinska rehabilitacija v 
obliki letovanj za otroke in izvajalo se je predzakonsko 
svetovanje.

Strokovni delavci Centra za socialno delo Ribnica smo 
ves čas spremljali problematiko na področju socialne-
ga varstva, jo analizirali s pomočjo več raziskav in na 

38/2018, in se že izvaja. Sprejeta sta bila tudi dopolnje-
na akta – načrt razvojnih programov občine in načrt 
ravnanja s stvarnim premoženjem občine.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma je 
občinski svet sprejel tudi nov Odlok o turistični taksi, 
ki je objavljen v Uradnem listu RS, štev. 40/2018, in 
velja od 15. 6. 2018.

Župan je člane občinskega sveta seznanil z dejstvom, 
da je v skladu s pooblastilom sprejel novelirani investi-
cijski program za »večnamenski objekt Hrib – II. faza« 
in jim predstavil njegovo vsebino. Seznanil jih je tudi s 
sprejetjem investicijskega programa za »obnovo indu-
strijskega objekta v IC Podpreska – sklop 2« in jim tudi 
predstavil njegovo vsebino. 

Občinski svet je sprejel še Odlok o spremembi Odloka 
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Osnovne šole dr. Antona Debeljaka Loški Potok (Ur. 
list RS, štev. 40/2018). Na osnovi le-tega je bil sprejet 
tudi sklep, da se sistemizira novo delovno mesto »po-
močnik ravnatelja za vrtec« v deležu, kot ga predvide-
va pravilnik, in se začne uporabljati s 1. 9. 2018.

Mojca Lavrič

podlagi opažanj in ugotovitev je nastalo kar nekaj dru-
štev, preventivnih programov, kasneje javnih zavodov. 
Največji dosežek je narejen na področju skrbi za osebe 
z motnjami v duševnem razvoju in tudi na področju 
skrbi za starejše občane. Med drugim se je z našo po-
močjo ustanovilo Društvo Sožitje Ribnica. V okviru 
društva smo sodelovali pri organizaciji klubske dejav-
nosti, ki je pripeljala do ustanovitve Varstveno-delov-
nega centra Ribnica leta 1989. VDC je 13 let deloval v 
sklopu našega centra. Naša prizadevanja pa so šla še 
naprej, saj smo opažali vse več potreb po domskem 
varstvu za osebe z motnjami v duševnem zdravju. Z 
elaborati, raziskavami smo pri Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti dokazovali 

Čestitam Prostovoljnemu gasilskemu društvu Hrib - 
Loški Potok za častitljivi jubilej in hvala vsem, ki so v 
teh 120 letih prispevali k razvoju in ugledu gasilstva v 
Loškem Potoku. Hvala pa seveda tudi vsem gasilcem 
ostalih društev v občini za požrtvovalno in uspešno 
delo. Verjamem, da se lahko zanesemo na vas tudi v 
prihodnje.

Ivan Benčina, župan

Nova gasilska cisterna GVC 16/25
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nujnost gradnje bivalne enote in trud se je obrestoval, 
saj smo leta 2007 dobili tudi Bivalno enoto Ribnica, ki 
pa jo je takrat skupaj z varstveno-delovnim centrom 
ministrstvo postavilo pod organizacijo CUDV Draga 
pri Igu.

Na področju zavodskega varstva starejših smo imeli 
hude težave pri nameščanju naših občanov v domove 
za starejše občane. Kamorkoli smo naslovili prošnjo, 
smo dobili odgovor, da imajo prednost njihovi občani. 
Tako so se začela dolgoletna prizadevanja v iskanju 
možnosti gradnje doma starejših občanov v Ribnici. 
Hvaležna sem vsem županom, ki so si skupaj z nami 
prizadevali, da bi prišli do lastnega doma starejših 
občanov. Zadnja leta je pristojno ministrstvo gradnje 
domov črtalo iz proračunskih sredstev in jih prepustilo 
privatni iniciativi. Tako smo takrat našli gradbeno 
podjetje Vegrad, ki je bilo pripravljeno investirati v DSO 
Ribnica. Leta 2008 smo dočakali odprtje doma. V jeseni 
istega leta se je v Loškem Potoku odprla enota DSO 
Grosuplje. V Sodražici pa je že nekaj časa delovala tudi 
bivalna enota Zavoda Prizma Ponikve. Od tedaj nekaj 
časa nismo beležili težav pri nameščanju v zavodsko 
varstvo. Od lanskega leta pa imamo spet vse več težav s 
pomanjkanjem domskih kapacitet po celi državi. 

Na področju varstva starejših občanov se nam zdi velika 
pridobitev tudi organizacija storitev »pomoč družini na 
domu«, ki je že 25 let organizirana v okviru Centra za 
socialno delo Ribnica. Storitev je organizirana za občini 
Ribnica in Sodražica, občina Loški Potok pa jo je začela 
izvajati s pomočjo DSO Grosuplje, enote Loški Potok. 
Omenjena storitev se je v naših krajih dobro »prijela«. 
Ob pomoči socialnih oskrbovalk omogoča uporabni-
kom čim daljše bivanje doma, odmika domsko varstvo 
in je tudi cenejša oblika pomoči, kot je zavodsko varstvo.

Center pa je sodeloval še na mnogih drugih področjih. 
Tako je sodeloval tudi pri registraciji Kluba ZARJA – 
kluba zdravljenih alkoholikov Ribnica leta 1990. Tri 
strokovne delavke centra so v njem terapevtke.

S prihodom beguncev pa tudi s stečaji večjih podjetij 
je center spet prevzel pomembno nalogo na področju 
zbiranja oblek, obutve, posteljnine, hrane, urejanja ka-
sarne za prihod beguncev, zaradi česar je center leta 
1992 dobil občinsko priznanje. V zvezi s temi naloga-
mi je nastala potreba po delovanju Karitas in tako smo 
leta 1992 pomagali pri ustanovitvi Karitas župnije Rib-
nica. Ko so se začele resne priprave za gradnjo DSO v 
Ribnici, smo se na centru spraševali, kako bi kraj lahko 
še prispeval, da bi se bodoči stanovalci v njem dob-
ro počutili. S pomočjo župnika mag. Antona Berčana 
smo organizirali usposabljanje za prostovoljce za vo-
denje skupin za samopomoč, za delo s starejšimi in 
za družabnike. Leta 2007 smo s prostovoljci pomagali 
ustanoviti in registrirati Medgeneracijsko društvo za 
kakovostno starost Ribnica, ki sedaj vključuje še pro-
stovoljce iz občine Sodražice. Istočasno smo bili pobu-
dnik za usposabljanje prostovoljcev za delo na podro-
čju starejših tudi v Loškem Potoku, kjer so kasneje tudi 
ustanovili društvo.

Tudi preventivnih programov je nastalo kar nekaj. 
Tako smo v letih 1991 do 1995 na centru izvajali mla-
dinske delavnice za osnovnošolsko mladino, od leta 
1991 smo izvajali »šolo za življenje« za osnovnošolce. 
Od leta 1992 center poleti organizira in izvaja »vesele 
počitnice« za otroke. Le-te so se leta 2001 razširile še 
v Dolenjo vas. Od leta 1995 imamo tudi »skupino za 
osebnostno rast«, ki združuje mlade prostovoljce, ki 
delajo z osnovnošolskimi otroki. Leta 2002 pa je bila 
pri centru ustanovljena tudi »skupina za samopomoč 
za osebe z dolgotrajnimi težavami na področju dušev-
nega zdravja«, ki se srečuje dvakrat mesečno. 

Na centru smo imeli organizirano tudi civilno služenje 
vojaškega roka, zaposlovali smo javne delavce v pro-
jektu »socializacija in integracija Romov«, v okviru če-
sar je potekalo tudi opismenjevanje starejših Romov. 
Na področju preprečevanja narkomanije smo organi-
zirali »informativno pisarno«, ki je bila financirana s 
strani Lions kluba Ribnica. 

Sama dejavnost centra se je v teh letih zelo spremenila. 
Med drugim nam je bilo naloženih veliko novih nalog: 
od obsežnih novosti na področju starševskega varstva 
in družinskih prejemkov, državnih štipendij, novih 
nalog na področju preprečevanja nasilja v družini in 
nadomestnih kazni do nove socialne zakonodaje, ki 
smo jo začeli izvajati leta 2012. Žal delo postaja vse 
bolj birokratsko in obsežno, kar onemogoča pristno 
socialno delo. Kljub vsemu pa si vsi zaposleni centra 
prizadevamo za čim bolj človeški odnos, hitro reševanje 
vlog. Velikokrat ni lahko, sploh kadar gre za družinske 
zadeve, saj je vedno občutek, da nekdo izgublja, drugi 
dobiva. Naš cilj pa naj bi bila v prvi vrsti zaščita otrok. 
Ker je tu po sredi še veliko drugih interesov, smo 
največkrat krivci za neuspeh prav delavci centra. Smo 
samo ljudje, ki si po najboljših močeh prizadevamo 
za prave rešitve, ob tem pa smo deležni pritiskov 
uporabnikov, svojcev, medijev in politične javnosti.

Pred vrati pa je reorganizacija CSD, ki naj bi se zgodila 
1. 10. 2018, kar pomeni, da bo ustanovljen nov javni 
zavod Center za socialno delo Osrednja Slovenija – za-
hod s sedežem v Kočevju. Imel naj bi dve enoti, in sicer 
eno v Kočevju in eno v Ribnici. Cilj ministrstva je »na 
teren – bliže k ljudem«. Tega si želimo tudi zaposleni, 
žal pa zaenkrat pri sedanjem obsegu nalog in obstoje-
čem številu zaposlenih tega še ne vidimo.

Kljub vsemu smo zadovoljni z opravljenim delom. 
Zahvaljujem se vsem sodelavcem za ves trud, ki ga vla-
gajo v svoje delo, za njihova prizadevanja, da bi razu-
meli stisko ljudi, za odgovoren odnos do dela, tudi za 
razumevanje v kolektivu. Hvala pa tudi vsem trem ob-
činam, javnim zavodom in društvom, s katerimi sode-
lujemo. Posebna zahvala gre Policijski postaji Ribnica 
za zgledno pomoč in sodelovanje. Marsikatero delo ne 
bi bilo opravljeno, če ne bi bilo takega sodelovanja med 
organizacijami in društvi.

mag. Majda Vrh
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PREDČASNE VOLITVE POSLANK IN POSLANCEV V 
DRŽAVNI ZBOR RS

HVALA ZA VAŠ GLAS

3. junija 2018 so bile v Republiki Sloveniji izvedene 
predčasne volitve poslank in poslancev v Državni zbor 
RS. V občini Loški Potok smo volivci lahko izbirali med 
naslednjimi strankami oz. njihovimi predstavniki:

1. LISTA MARJANA ŠARCA – FRANC VESEL
2. SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS 
– JOŽE TANKO
3. NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
– LJUDMILA NOVAK
4. KANGLER & PRIMC ZDRUŽENA DESNICA – 
GLAS ZA OTROKE IN DRUŽINE, NOVA LJUD-
SKA STRANKA – MAG. ANDREJA RAVNIHAR 
MEGUŠAR
5. GIBANJESKUPAJNAPREJ – TINA TANKO
6. PIRATSKA STRANKA SLOVENIJE – TINA DEBE-
LJAK TRBIČ
7. ZDRUŽENA LEVICA IN SLOGA – ALEŠ HOGE
8. SLS SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA – BLAŽ 
MILAVEC
9. LEVICA – JOŽICA ZELKO MAJER
10. GAS – GOSPODARSKO AKTIVNA STRANKA – 
BORUT KRIČEJ
11. ZA ZDRAVO DRUŽBO – NIKOLA KRIŽANIĆ
12. DD DOBRA DRŽAVA – GABRIJEL LESKOVEC
13. SOLIDARNOST, ZA PRAVIČNO DRUŽBO – 
MATEJA MLAKAR
14. GIBANJE ZEDINJENA SLOVENIJA – SUZANA 
SMOLEJ
15. LISTA NOVINARJA BOJANA POŽARJA – AN-
DREJ PINTAR
16. SSN – STRANKA SLOVENSKEGA NARODA – 
BISERKA MAJC

Najprej se iskreno zahvaljujem 
vsem, ki ste mi namenili svoj glas 
na nedavnih parlamentarnih voli-
tvah. Oddani glasovi zame so tudi 
letos zadoščali, da sem bila po-
novno izvoljena za vašo poslanko. 
Hvala za nov mandat. Trudila se 
bom, da bom upravičila vaše za-
upanje in vas dobro zastopala v 
Državnem zboru Republike Slo-
venije. 

Pravična in varna Slovenija ter podpora marljivim in 
delovnim ljudem so naša vodila pri sprejemanju zako-
nodaje v parlamentu. Zavzemali se bomo za ureditev 
razmer v zdravstvu, za dostojne pokojnine, za boljšo 
družinsko politiko, za manj birokracije in manjše dav-

17. SOCIALNI DEMOKRATI – MATEJ ZOBEC
18. ANDREJ ČUŠ IN ZELENI SLOVENIJE – MOJCA 
BOJC
19. SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA – SNS – 
IZA PIA BOŽIČ
20. STRANKA ALENKE BRATUŠEK – DUŠICA 
TARMAN
21. SOCIALISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE – IRENA 
MARINKO
22. SMC – STRANKA MODERNEGA CENTRA – 
MIRCHO HUKY MAVRIN
23. DeSUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKO-
JENCEV SLOVENIJE – NINA STANKOVIČ

Po podatkih Državne volilne komisije sta bila izmed 
kandidatov, za katere smo lahko glasovali, v Državni 
zbor izvoljena:
Ljudmila Novak – Nova Slovenija – krščanski demo-
krati,
Jože Tanko – Slovenska demokratska stranka – SDS.

Obema izvoljenima iskreno čestitam in jima želim 
uspešno opravljanje zaupane funkcije.

Ker bosta oba izvoljena poslanca v Državnem zboru 
zastopala interese volivcev, ki so jima zaupali in ju iz-
volili na mesti poslancev Državnega zbora, jima bomo 
v občinskem glasilu Odmevi ponudili možnost, da 
svoja razmišljanja in dejanja predstavita svoji »volilni 
bazi«.

Mojca Lavrič

ke ter za tiste spremembe, ki jih Slovenija nujno potre-
buje. V tem trenutku še ni znana vladna koalicija, zato 
ne vemo, ali bo NSi v vladi ali v opoziciji. V vsakem 
primeru pa bomo poslanci NSi ravnali konstruktivno 
in podpirali vse dobre predloge ter nasprotovali vsemu 
tistemu, kar otežuje življenje državljanov. 

V času volilne kampanje sem se ob različnih priložno-
stih srečala s številnimi ljudmi, nekateri ste me tudi 
sprejeli na domu. Hvala, da ste me prijazno sprejeli, me 
poslušali in morda lažje razmislili o tem, komu boste 
letos namenili svoj glas. Hvala vsem, ki ste svojo dr-
žavljansko dolžnost odgovorno sprejeli in se udeležili 
volitev, čeprav je bila vaša izbira morda tudi drugačna. 
To je demokracija, ki smo si jo izborili s samostojno 
Slovenijo, s tem pa tudi možnost, da z volitvami in iz-
biro svojih predstavnikov v DZ soodločamo o stvareh, 

IZ POSLANSKIH PISARN
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IZ POSLANSKIH PISARN

KAJ ČAKA DRŽAVO PO VOLITVAH?
Volitve so končane. Hvala vsem, ki 
ste se jih udeležili in izrazili svojo 
odločitev. Še posebno zahvalo pa 
izrekam vsem, ki ste oddali svoj glas 
zame in za SDS. Po svojih najboljših 
močeh se bom trudil za naš okraj in 
za Slovenijo.

Več ali manj je v času, ko pišem, 
že znana sestava državnega zbora. 
Tokrat je še bolj razdrobljena, kot je 

bila v preteklih mandatih, kar pomeni, da bo še precej 
težje sestaviti resno in močno koalicijo, ki bo potegni-
la državni voz in po zavoženem Cerarjevem mandatu 
prestrukturirala državo. 

Kljub temu da imamo sorazmerno dobro gospodarsko 
rast, ki za sabo potegne tudi zaposlovanje v realnem 
(proizvodnem in storitvenem) sektorju, ta ni v ničemer 
posledica delovanja Cerarjeve vlade. Rast se je zgodila 
zaradi ugodnih trendov na naših največjih trgih in za-
radi prilagodljivosti ter sposobnosti našega gospodar-
stva oz. izvoznikov. Ti so tudi investirali v razvoj. Tam, 
kjer bi morala vlada (SMC, SD, DeSUS) kaj pokazati, 
pa je popolnoma odpovedala. Šibke so državne investi-
cije, slabo je črpanje nepovratnih »evropskih« sredstev, 
poslabšalo se je stanje v zdravstvu, organi pregona so 
odpovedali pri pregonu največjega kriminala … Kljub 
rasti predvsem izobražena mladina še vedno odhaja v 
tujino in kot kaže, precejšen del za trajno.

Zato ne preseneča, da je Cerarjeva koalicija padla s 53 
poslancev na samo 25 poslancev, na manj kot polovico. 
Celotna dosedanja koalicija (SMC, SD, DeSUS) ima po 
letošnjih volitvah skupaj toliko poslancev kot SDS. Žal 
se je večina tega osipa prerazdelila na Listo Marjana 
Šarca in Levico, kar ponovno ne daje veliko upanja 
na kakršnekoli potrebne reformne spremembe. Če bo 
skupina levičarskih strank sestavila koalicijo, lahko 
pričakujete nadaljnjo krepitev javnega sektorja, mno-
ženje obrazcev in zakonov ter posledično višje obra-
tovalne stroške države, ki se bodo pokrivali z višjimi 
davki, zadolževanjem in rezanjem – zmanjševanjem 

pravic. To bo izvedljivo, ker so z levičarji v navezi tudi 
sindikati javnega sektorja.

Drugi problem, ki se ga lahko bojimo, pa so ilegalci, 
ki vdirajo preko južne meje. Zadnje čase tudi na na-
šem koncu. Teh ilegalcev je čedalje več, levičarska ob-
last jim nudi ugodne bivalne in druge pogoje, zato ni 
čudno, da jih v zadnjem času velika večina zaprosi za 
azil v Sloveniji. Namesto da bi vlada okrepila nadzor 
na južni meji, po potrebi tudi vojaški, in preprečevala 
vstop v državo, opravljajo državni organi brezplačne 
prevozne storitve do nastanitvenih centrov. Tako letijo 
desetine mio €, ki bi jih lahko pametneje porabili, npr. 
za izboljšave zdravstvenega ali drugih sistemov. 

Rešitev za državo bi bila koalicija, ki bi postavila slo-
venskega državljana in Slovenijo na prvo mesto, ki bi 
se najprej pobrigala za lastne ljudi, za lastno gospodar-
stvo, za lastno podeželje. Taka koalicija je možna, a bi 
morala kakšna od levih strank vsaj delno spremeniti 
koncept.

Najprej bi morala prenehati z izključevanjem SDS 
in njenega predsednika. Naša stranka ima povsem 
normalen program, z izvajanjem katerega bi naredili 
velike pozitivne spremembe na vseh področjih. Znižali 
bi dohodninske stopnje in DDV, izboljšali razmere v 
zdravstvu, pravosodju, šolstvu, racionalizirali socialno 
politiko, dali bistveno večji pomen družinam, zaostrili 
azilno politiko in izboljšali varnost na južni meji … Za 
nas so slovenski investitorji najmanj toliko pomembni 
kot tuji, isto velja za slovenske državljane, dobrobit 
katerih postavljamo na prvo mesto. To je potrebno, če 
želimo dvigniti optimizem. 

A počakajmo, da bomo videli, katere prioritete bodo 
prevladale v slovenski politiki. 

Vsekakor pa ni dobro, če se bo tudi v tem mandatu 
nadaljevala politika izključevanja kogarkoli, ki je 
dobil mandat na volitvah, in se s tem še naprej delala 
nepopravljiva škoda. 

Jože Tanko, poslanec SDS 

ki so v pristojnosti politike. Le-ta pa v večji meri vpliva 
na naše življenje, kot si morda mislimo. 

Po konstitutivni seji parlamenta in izvolitvi predsedni-
ka nas čaka še potrjevanje vlade, ki pa je v tem trenut-
ku še precej v oblakih. Morda pa jo le učakamo, saj je 
za državo in vse nas najbolje, da ima država vlado, ki 
prevzame odgovornost za državo. 

Iskrene čestitke ob praznovanju dneva državnosti. Ne 
glede na naše zadovoljstvo z rezultatom volitev pa naj 
veselo plapolajo slovenske zastave z naših domov. Ob-
last se menja, država, ki jo simbolizira zastava, pa naj 
živi še na dolga leta.

20. 6. 2018

Ljudmila Novak, poslanka NSI
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AKTUALNO

POROČILO O IZVEDBI AKCIJE: »NADZOR NAD LOČENIM 
ZBIRANJEM KOMUNALNIH ODPADKOV NA EKOLOŠKIH 
OTOKIH«
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin 
Dobrepolje, Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike 
Lašče (v nadaljevanju MIR) je dne 23. 04. 2018 skladno 
z letnim programom dela organa izvedel poostren 
nadzor nad nezakonitim odlaganjem odpadkov na 
ekoloških otokih v občinah Ribnica in Sodražica. 
Ekološki otok je namreč prostor, kjer so nameščeni 
namenski zabojniki za ločeno zbiranje posameznih 
ločeno zbranih odpadkov. Zato je na ekološkem otoku 
dovoljeno odlagati v zabojnike le tiste vrste odpadkov, 
za katere so nameščeni zabojniki.

javnosti, so bili k sodelovanju povabljeni tudi pred-
stavniki medijev.

V občini Ribnica je bilo pregledanih 5 različnih lokacij 
ekoloških otokov, in sicer ekološki otok, ki se nahaja 
nasproti trgovine Spar v Hrovači, na Knafljevem trgu, 
na Kolodvorski ulici pri železniški postaji, na Prijate-
ljevem trgu ter pri starem pokopališču v Prigorici.

Akcije so se udeležili Jože Levstek, župan občine 
Ribnica, Blaž Milavec, župan občine Sodražica, 
predstavniki javnega komunalnega podjetja Komunala 
Ribnica d. o. o., in sicer direktor Bojan Trdan ter 
Metka Dobovšek Jerbič in še dva komunalna delavca, 
Janko Divjak, predstavnik Policijske postaje Ribnica, 
predstavniki medijev, in sicer Tina Merhar, R-kanal, 
in novinar Milan Glavonjić, ter mag. Marija Ajdič 
Francelj, Cvetko Staniša in Marko Jakše, vsi trije z MIR.

Namen akcije poostrenega nadzora je bil v zasledova-
nju cilja trajnostnega in okolju prijaznega načina rav-
nanja z odpadki, v katerem moramo vsi povzročitelji 
odpadkov z njimi ravnati odgovorno ter dosledno in 
jih pravilno ločevati že na izvoru. Ker je bila akcija 
poostrenega inšpekcijskega nadzora tudi ozaveščanje 

V občini Sodražica je bil pregledan ekološki otok, ki se 
nahaja nasproti zdravstvenega doma Sodražica.

Splošne ugotovitve opravljenega nadzora so:

1. S čiščenjem okolice v tej akciji pregledanih ekolo-
ških otokov, in sicer s pobiranjem odpadkov, ki so bili 
nepravilno odloženi poleg zabojnikov, je bilo zbranih 
za ca 5 m3 različnih komunalnih odpadkov.

2. V skoraj vseh pregledanih zabojnikih za ločeno zbi-
ranje komunalnih odpadkov, ki so se nahajali na eko-
loških otokih, so bile v zabojnikih zbrane čiste frakcije 
tiste vrste ločeno zbranih odpadkov, ki jim je zabojnik 
namenjen. Le v posameznih primerih je bila evidenti-
rana manjša količina odpadkov, ki v posamezni zaboj-
nik sicer ne spada.

3. Na ekološkem otoku v občini Sodražica je količina 
odložene plastične embalaže močno presegala kapaci-
teto zabojnikov na ekološkem otoku.

4. Večina komunal-
nih odpadkov, ki je 
bila na ekoloških 
otokih odložena 
poleg zabojnikov, 
na ekološki otok ne 
spada. To so mešani 
komunalni odpad-
ki, gradbeni odpad-
ki, električna in ele-
ktronska oprema, 
pnevmatike ter oblačila.
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AKTUALNO

POSKRBIMO ZA VEGETACIJO OB JAVNIH CESTAH 

Osnovni namen naše službe je preventiva, ozaveščanje 
in pomoč občanom, zato skupaj poskrbimo za zelenje 
ob javnih cestah. Tako se bomo izognili marsikateri 
nevšečnosti in slabi volji, v kolikor ne bi bila vegetacija 
stalno ustrezno obrezana, saj je za kršitve in neupo-
števanje navedenih pravil predpisana kazen, inšpek-
torji pa smo ob zaznanih nepravilnostih dolžni izvajati 
predpisane sankcije.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, 
Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče

Foto: arhiv MIR

Spoštovani občani in občanke!

S ciljem zagotovitve čim večje varnosti udeležencev v 
prometu vas želimo opozoriti na obvezno obrezovanje 
in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves in ostale 
vegetacije na površinah ob cesti, tako da sta zagoto-
vljena preglednost ceste in prost profil ceste ter da je 
vidna in dostopna prometna signalizacija. Prav tako 
je potrebno obrezati vegetacijo ob pločnikih, saj le-ta 
zaradi razraščenosti velikokrat ovira varnost pešcev in 
drugih udeležencev v prometu.

Skladno z zakonskimi do-
ločbami prepovedi ogro-
žanja varne uporabe javne 
ceste in z drugimi zahteva-
mi glede varnosti vseh ude-
ležencev v prometu pome-
ni, da:

 – je prepovedano po- 
stavljati ograje, zasaditi živo 
mejo, drevje, trte ali druge 
visoke nasade ali poljščine, 

ki bi ovirale preglednost ceste,
 – zaradi preglednosti višina žive meje ne sme prese-

gati višine 75 cm od nivoja vozišča,

 – morajo biti drevesa, ki rastejo ob omenjenih cestah, 
obrezana tako, da je prosta višina nad cesto najmanj 
4,5 m,

 – mora biti po širini grmičevje ali drevje obrezano 
najmanj do zunanjega roba bankine, kjer bankine 
ob cestišču ni, pa najmanj 1 m od roba asfalta ceste. 

5. Na vseh pregledanih lokacijah so bili med nepravil-
no odloženimi odpadki najdeni tudi dokazi o izvirnih 
povzročiteljih nepravilnega odlaganja odpadkov. Zo-
per vse storilce bodo uvedeni ustrezni postopki zaradi 
kršitve določb občinskih odlokov.

6. Glede na zaskrbljujoče stanje v zvezi z nezakonitim 
odlaganjem odpadkov bomo nadaljevali z nadzorom 
tako na ekoloških otokih kot tudi na prevzemnih mes-
tih komunalnih odpadkov večstanovanjskih objektov 
v vseh občinah ustanoviteljicah.

Na koncu želimo vse uporabnike storitev javne službe 
še enkrat opozoriti na pomembnost ločevanja odpad-
kov, ki je zelo pomemben del ravnanja z odpadki, h 

kateremu lahko pripomore vsakdo, pri čemer pa mora 
biti naš cilj tudi zmanjševanje količine odpadkov. Z za-
vedanjem dolžnosti aktivnega in skrbnega ravnanja z 
odpadki se lahko vsi neposredno vključujemo v ohra-
njanje in varovanje okolja.

Skupna občinska uprava
Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Dobrepolje, 

Loški Potok, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče
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PREVENTIVNI DAN V OBČINI LOŠKI POTOK

ZDRAVJE

Sodelovanje v programu Svit ni samoumevno in težko 
je pričakovati, da bodo ljudje sodelovali v programu, ki 
ga ne poznajo, povrhu tega pa morajo nekaj storiti tudi 
sami, čeprav so prepričani, da so popolnoma zdravi in 
nimajo nobenih težav.

odzovejo vabilu v presejalni program Svit. S tem bomo 
pripomogli, da bo bolezen večkrat odkrita v dovolj 
zgodnji fazi, ko bo zdravljenje še uspešno. 

Cilj Svitovih dogodkov je, da ljudje spoznajo, da je 
program Svit življenjskega pomena. Pomembno je, 
da ljudi v ciljni starosti od 50 do 74 let spodbudimo 
k sodelovanju, pa tudi, da osveščamo ostale, ki bodo 
nato spodbujali svoje družinske člane in znance, da se 

Posebna zahvala gre ravnatelju osnovne šole Andreju 
Starcu, ki je omogočil svojim zaposlenim in učencem, 
da so se v tako velikem številu udeležili in se spreho-
dili po modelu črevesa ter si ogledali reševalno vozilo 
in izvajanje temeljnih postopkov oživljanja vključno z 
AED in se potem tudi preizkusili.

Hvala osnovni šoli za dobro malico.

Hvala tudi zaposlenim na naši občini in g. Vinku 
Košmerlu za fotografiranje.

Povabili smo tudi ostala podjetja, ki delujejo v samem 
kraju, razna društva in posameznike, vendar odziva z 
njihove strani ni bilo, nekateri zaposleni pa niti niso 
vedeli za dogodek.

Škoda, kajti tako za posameznika kot tudi za organiza-
cijo je zdravje podlaga za dobro in uspešno delo. Skrb 
za ohranjanje in izboljševanje zdravja zaposlenih je 
potreba, saj so zdravi in zadovoljni delavci, ki delajo 
v varnem in spodbudnem delovnem okolju, ustvarjal-
nejši in produktivnejši, redkeje zbolijo in odhajajo v 
bolniški stalež ter ostajajo zvesti organizaciji.

Za vse željne in športno aktivne in tiste, ki so želeli iz-
vedeti, ALI SO FIT, pa je bil na voljo 6-minutni test 
hoje, kjer so udeleženci dobili povratno informacijo o 
svoji telesni pripravljenosti.

Zahvala tudi mojim sodelavcem za pomoč pri organi-
zaciji in sodelovanje na samem dogodku.

Zavest je mogočen dejavnik zdravja, ko se bo vsak po-
sameznik zavedal, da je edina resnična moč tista moč, 
ki jo črpamo iz znanja o tem, kako delovati dobro zase 
in ne vsega prelagati na zdravstveni sistem.

Jerneja Žagar

Ravno zato smo v sodelovanju z zdravstvenovzgojnim 
centrom Ribnica 6. junija organizirali preventivni dan 
in v goste povabili program Svit.

Študentki medicinske fakultete sta nam predstavili 
model debelega črevesa, temeljna dejstva o debelem 
črevesu in njegovem delovanju, dejavnike tveganja za 
razvoj bolezni, bolezenske spremembe ter prepozna-
vanje in ukrepanje, pomembnost preventive in zgo-
dnjega odkrivanja bolezni. 
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ŠOLA

TRETJE LETO TERENSKIH VAJ ŠTUDENTOV GEOGRAFIJE V 
LOŠKEM POTOKU

potrjujejo povezavo med poslabšanjem zraka, zimsko 
inverzijo in kurjenjem biomase. 
Tretji večer je potekala prijateljska nogometna tekma 
med potoško ekipo in ekipo geografov. Tudi tokrat je bila 
uigrana potoška ekipa na domačem terenu močnejša. 
Z letošnjimi terenskimi vajami se zaključuje triletno 
terensko preučevanje različnih geografskih tematik 
občine Loški Potok, katerega rezultati bodo objavljeni 
v posebni monografiji. To bo prispevalo k razširitvi 
spoznanj o naravnih in ustvarjenih značilnostih občine, 
v pomoč pa bo tudi pri usmerjanju nekaterih prihodnjih 
razvojnih aktivnosti. 

Letošnje terenske vaje geografov so potekale od 16. 
do 19. maja 2018. Terensko delo je potekalo v okviru 
študijskega programa Geografija (enopredmetna) in 
dvodisciplinarnega študijskega programa Geografija 
(dvopredmetna). V treh letih se je udeležilo preko 150 
študentov obeh študijskih programov pod vodstvom 
visokošolskih učiteljev Oddelka za geografijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani.
Študentje in učitelji so bili kot vsako leto nameščeni v 
Kulturno-turističnem centru na Hribu, od koder so v 
skupinah odhajali na terensko delo na celotno območje 
občine. 

Prvi večer smo 
organizirali dobrodošlico 
s predstavitvijo potoških 
značilnosti, jezika, 
kulinarike in projektov, 
ki jih je predstavil župan 
g. Ivan Benčina; potoško 
himno in še dve pesmi so 
zapele Povasjenke, Fani 
Debeljak pa je prebrala 
svojo pesem o bobu 
ter predstavila skeč o 
srečanju z medvedom. 

Del prireditve je bila pokušina potoškega peciva in 
kuhanega boba, ki so ga pripravile članice Turističnega 
društva Loški Potok. 
Drugi večer sta sledili predavanji za vse, ki so želeli 
spoznati nekaj novega. Najprej smo prisluhnili Urošu 
Stepišniku, ki je podrobneje razložil značilnosti pivških 
presihajočih jezer, ki so del širšega hidrološkega zaledja 
Ljubljanice, kamor se preko Loške doline odmaka tudi 
retijska dolina. Sledilo je predavanje Kristine Glojek o 
izvedenih meritvah zraka v retijski dolini. Rezultati 
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Čepine

PO PATUOŠKU

čepine - posoda, ki jo je treba pomiti

črepine - razbita posoda

Ilustracija: Peter Polončič Ruparčič

Večina študentov je bila v naših krajih prvič, nekateri so 
s svojimi dobrimi vtisi že spodbudili svoje sorodnike, da 
so nas obiskali. 
K dobrim vtisom pa so prispevali vsi, ki so se s 
študentskimi ekipami srečavali pri njihovem delu ali 
pri pripravi dobrodošlice. Zato – hvala vsem, saj z vašo 
pomočjo »dober glas seže v deveto vas«. 

Blanka Bartol, Turistično društvo Loški Potok
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ŠOLA

PO PETNAJSTIH LETIH ŠOLA SPET DOBILA NOVO PODOBO
Leta 2003 je današnja šola dobila po izgradnji prvo 
večjo rekonstrukcijo in s tem današnjo podobo. Na-
men rekonstrukcije je bila predvsem pridobitev več 
učilnic po uvedbi devetletne osnovne šole, posledično 
izgradnja nove dvorane in igrišča. Na ta način so bili 
zagotovljeni minimalni tehnični pogoji za izvajanje 
osnovnošolskega izobraževanja.

Naša osnovna šola pa poleg osnovnošolskega izobra-
ževanja opravlja tudi vzgojno-varstveno dejavnost (vr-
tec). Skozi leta je trend pripeljal do tega, da je večina 
otrok vključena v vrtec, in posledično povzročil po-
manjkanje prostora v zgrajenih prostorih vrtca poleg 
šole. Prostorsko problematiko se je reševalo na dislo-
ciranih enotah, kot so šolsko stanovanje, bivša banka 
in na podružnični šoli v Podpreski. Uradno smo imeli 
torej dve igralnici, oddelkov pa je bilo kar pet.

Tako se je že leta 2010 začelo razmišljati o dozidavi 
vrtca in pridobitvi še dveh igralnic. Bilo je več idejnih 
zasnov, od novogradnje, prizidave do rekonstrukcije 
šole itd. Vsi smo iskali najoptimalnejšo rešitev, ki bi 
bila lepo umeščena v prostor okrog poslopja. Na kon-
cu se je odločilo za dozidavo in rekonstrukcijo. Začeli 
so teči postopki projektiranja in pridobitev gradbe-
nega dovoljenja. Ko pa je papirnata vojna zaključena, 
sledi še finančni del. Tukaj gre zahvala ustanovitelju, 
Občini Loški Potok, občinski upravi in navsezadnje 
občinskim svetnikom, ki so to gradnjo sploh finančno 
odobrili. Menim, da je bila to dobra odločitev in nalož-
ba v prihodnost in razvoj našega kraja.

Z dograditvijo modernega vrtca in rekonstrukcijo šol-
ske zbornice smo dobili med seboj povezanih pet igral-
nic, kjer je prostora za 5 oddelkov in okrog 90 otrok. 
Z dograditvijo se bo deloma obnovilo tudi igrišče pri 
vrtcu z nekaj novimi igrali in obnovitvijo starih igral. 
Na razpolago pa imamo še vedno v celoti opremljen 
prostor šolskega stanovanja, ki bo pri takem trendu 
in povečanju števila rojstev v petih letih gotovo prišel 
prav, ko se bo odpiral dodatni, šesti oddelek vrtca. To 
pomeni več otrok, kar pa pozitivno vpliva na razvoj in 
življenje samega kraja. Vesel sem, da se v Loškem Po-
toku končuje demografija, in upam, da smo v preteklih 
letih dosegli demografsko dno. 

Žal pa je demografija pokazala svojo črno plat v 
Dragarski dolini. Zaradi nedoseganja normativnih 
pogojev – števila otrok v vrtcu in učencev v šoli je 
bila občina prisiljena sprejeti sklep o začasni ukinitvi 
podružnične osnovne šole Podpreska. Tako bodo 
učenci od 1. 9. 2018 začeli obiskovati matično šolo v 
Loškem Potoku. Prav tako bo oddelek premeščen v 
matični vrtec pri šoli v Loškem Potoku. Tudi zaposlene 
na podružnici bomo z blagimi ukrepi vseh zaposlenih 

na šoli obdržali na matični šoli in vsem zagotovili 
poln delovni čas. Zaenkrat gre za začasen ukrep in ob 
povečanju števila otrok lahko občina sprejme sklep o 
ponovnem odprtju. Vendar realne številke ne kažejo 
večjega porasta. Verjamem pa, da se bodo učenci 
počutili na novi šoli sprejete in bo selitev pozitivno 
vplivala na njihov uspeh. Otroci pa verjetno že komaj 
čakajo, da vstopijo v nove prostore vrtca, katerega 
otvoritev bo v začetku šolskega leta in ste vsi občani 
prav lepo vabljeni na ogled na nek način posebne 
stavbe v Loškem Potoku. 

Naj zaključim še z uspehi naši učencev. Šolsko leto 
se je uspešno zaključilo. Za šolarje so se zaključila 
tekmovanja v znanju in športu, šolske ocene pa so 
dobile končno vrednost. Na splošno lahko rečem, da 
smo z dosežki naših učencev zadovoljni, saj dosegajo 
nadpovprečne rezultate med svojimi vrstniki v 
Sloveniji, kar dokazujejo tudi z dosežki na nacionalnem 
preverjanju znanja – NPZ, ki ga pišejo šestošolci in 
devetošolci. Ponosni smo tudi na dosežke naših učencev 
na tekmovanjih iz znanj po posameznih področjih in 
na rezultate na športnih tekmovanjih. Kljub temu da 
razpolagamo z majhnim številom učencev, so uspehi 
hvalevredni. Vsi ti rezultati kažejo na dobro delo 
učencev, motiviranost za delo in včasih tudi odrekanje 
svojemu prostemu času. Navsezadnje pa ne smemo 
zanemariti kvalitetnega kadra, ki to znanje prenaša na 
naše učence, ki ga z zanimanjem jemljejo in osvajajo. 
Čestitke vsem učencem za zaslužene ocene in osvojena 
priznanja in zahvala vsem učiteljem, vzgojiteljem in 
ostalim delavcem šole za trud pri njihovem delu ter 
staršem za podporo in sodelovanje pri izobraževanju 
in vzgajanju svojih otrok.
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SEZNAM PRIDOBLJENIH 

PRIZNANJ V ŠOLSKEM 

LETU 2017/2018

Bronasto priznanje iz matematike – šolsko tekmovanje

1. razred (Lara Kordiš, Jan Anzeljc, Gal Muhič, Nika 
Turk, Neža Bambič, Stela Poje)

2. razred (Tim Bartol, Teja Mišič, Ažbe Šega, Žan Ger-
želj Lavrič, Haidi Kordiš)

3. razred (Veronika Debeljak, Nina Košmerl, Jerca 
Lavrič, Tia Mišič)

4. razred (Maša Kordiš)

5. razred (Gaja Starc)

6. razred (Kaja Lavrič, Ines Lavrič)

7. razred (Alina Šega, Lana Mohar, Loti Debeljak)

8. razred (Nika Košmerl, Ajda Lavrič)

9. razred (Sara Šega)

Srebrno priznanje iz matematike – državno tekmo-
vanje

5. razred (Gaja Starc)

6. razred (Kaja Lavrič)

9. razred (Sara Šega) 

Bronasto priznanje iz fizika – šolsko tekmovanje

8. razred (Ajda Lavrič)

9. razred (Sara Šega)

Srebrno priznanje iz fizike – državno tekmovanje

8. razred (Ajda Lavrič)

9. razred (Sara Šega)

Bronasto priznanje iz naravoslovja – šolsko tekmo-
vanje (priznanje Kresnička)

2. razred (Jaka Vesel, Jaka Slavec, Kristian Knavs, Teja 
Mišič)

3. razred (Taj Knavs, Nik Kordiš, Naja Knavs, Veronika 
Debeljak, Jerca Lavrič)

Bronasto priznanje iz slovenščine – šolsko tekmovanje

4. razred (Maša Kordiš)

6. razred (Hana Anzeljc, Ida Košmerl, Kaja Lavrič)

7. razred (Nika Košmerl, Lana Mohar)

8. razred (Ajda Lavrič, Saša Turk)

9. razred (Saša Šega)

Srebrno priznanje iz slovenščine – regijsko tekmovanje

8. razred (Ajda Lavrič)

9. razred (Sara Šega)

Priznanje za udeležbo na šolskem tekmovanju iz 
slovenščine (priznanje Mehurčki)

2. razred (Jaka Vesel, Anika Car, Leila Starc, Tija Gran-
dljič, Žana Benčina, Kristian Knavs, Haidi Kordiš, Teja 
Mišič, Žiga Knavs, Žan Gerželj Lavrič)

3. razred (Naja Knavs, Kaja Lavrič, Lana Lavrič, Suza-
na Rojec, Žana Bartol)

Bronasto priznanje iz angleščine – šolsko tekmovanje

8. razred (Aljaž Cimprič)

9. razred (Gal Grandljič, Ana Mohar, Sara Šega)

Srebrno priznanje iz angleščine – regijsko tekmovanje

9. razred (Sara Šega)

Bronasto priznanje iz geografije – šolsko tekmovanje

8. razred (Katja Lavrič, Ajda Lavrič)

9. razred (Ana Mohar, Sara Šega)

Srebrno priznanje iz geografije – državno tekmovanje

9. razred (Ana Mohar, Sara Šega)

Bronasto priznanje iz zgodovine – šolsko tekmovanje

8. razred (Saša Turk, Žan Ruparčič)

9. razred (Ana Mohar, Sara Šega)

Srebrno priznanje iz zgodovine – regijsko tekmovanje

9. razred (Ana Mohar, Sara Šega)

Zlato priznanje iz zgodovine – državno tekmovanje

9. razred (Sara Šega)

Bronasto priznanje iz biologije – šolsko tekmovanje

8. razred (Katja Lavrič)

9. razred (Gal Grandljič)

Bronasto priznanje iz znanja o sladkorni bolezni – 
šolsko tekmovanje

8. razred (Saša Turk, Ajda Lavrič, Monika Košmrlj)

9. razred (Sara Šega, Gal Grandljič)

Srebrno priznanje iz znanja o sladkorni bolezni – 
državno tekmovanje 

9. razred (Sara Šega)

ŠOLA
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SPREJEM ODLIČNJAKINJ PRI ŽUPANU

Osnovno šolo letos zaključuje 17 devetošolcev. Med 
njimi sta dve dekleti, ki sta se v času šolanja še posebej 
izkazali in se lahko pohvalita s tem, da sta vseh devet 
razredov zaključili z odličnim uspehom. To sta Ana 
Mohar iz Retij in Sara Šega iz Šegove vasi. Tradicija 
je že, da najuspešnejše učence oziroma učenke ob za-
ključku šolanja sprejme župan, in tako je bilo tudi le-
tos. Sprejemu za odličnjakinji, ki je v prostorih občine 
potekal v petek, 15. 6. 2018, sta prisostvovala tudi raz-
rednik Jani Mihelič in ravnatelj Andrej Starc. Župan je 
učenkama najprej iskreno čestital za dosežene rezulta-
te v osnovni šoli in ob tem nekaj besed spregovoril tudi 
o pomembnosti izobraževanja za posameznika. Ob za-
ključku nagovora pa jima je zaželel še veliko uspehov 
tudi pri nadaljnjem izobraževanju. 

Skupinski posnetek udeležencev sprejema

Plaketi "županova petica"

Kot nagrado za odličen učni uspeh jima je podelil 
praktični darili in posebni priznanji, to je plaketi »ŽU-
PANOVA PETICA«. Po uradnem delu smo prisotni 
še malce poklepetali in se ob prijetnem druženju tudi 
posladkali. V pogovoru smo izvedeli, da bosta dekleti 
šolanje nadaljevali na Gimnaziji Ledina v Ljubljani, za 
kateri študij se bosta pa kasneje odločili, pa še ne vesta. 
Verjamemo pa, da bosta z delavnostjo, ki sta jo poka-
zali v osnovni šoli, tudi pri nadaljnjem šolanju in tudi 
kasneje v življenju dosegli še veliko uspehov, in to jima 
seveda vsi tudi želimo.

Tekst in foto: Vinko Košmerl

Bronasto priznanje iz Vesele šole – šolsko tekmovanje

4. razred (Luka Lavrič)

5. razred (Luka Turk, Gaja Starc, Nastja Bambič, 
Vanesa Balantič)

6. razred (Ines Lavrič)

7. razred (Anja Mohar, Nika Košmerl)

8. razred (Ajda Lavrič)

9. razred (Gal Grandljič) 

Srebrno priznanje iz Vesele šole – državno tekmo-
vanje

8. razred (Ajda Lavrič)

Bronasto priznanje iz logike – šolsko tekmovanje

5. razred (Gaja Starc, Klara Mišič)

6. razred (Hana Anzeljc, Ida Košmerl, Ines Lavrič)

7. razred (Loti Debeljak, Alina Šega, Tjaša Mišič)

9. razred (Gal Grandljič, Ana Mohar, Sara Šega)

Bronasto priznanje iz tekmovanja Bober

5. razred (Patricija Košmrlj, Gaja Starc)

6. razred (Miha Bambič, Kaja Lavrič)

Medobčinski jesenski kros osnovnih šol

2. mesto (Urška Lavrič, Monika Košmrlj, Gašper Bartol)

3. mesto (Lara Kordiš)

Medobčinski Krpanov kros osnovnih šol

3. mesto (Maša Kordiš, Urška Lavrič)

Medobčinsko tekmovanje v malem nogometu

1. mesto (Gašper Bartol, Miha Car, Lovro Debeljak, 
Maks Debeljak, Žiga Lavrič, Borut Levstek, Nejc 
Levstek, Jon Modec, Žan Ruparčič, Urban Žagar)

Področno tekmovanje v malem nogometu

3. mesto (Gašper Bartol, Miha Car, Lovro Debeljak, 
Maks Debeljak, Žiga Lavrič, Borut Levstek, Nejc 
Levstek, Jon Modec, Žan Ruparčič, Urban Žagar)

Ravnatelj Andrej Starc

ŠOLA
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UTRINKI MAJSKIH IN JUNIJSKIH DOGODKOV 
V POTOŠKI ŠOLI
ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE Preostali del kulturnega dneva pa je bil namenjen po-

govoru o prebiranju knjig in spoznavanju slovenskih 
literarnih del. Vsako leto ob zaključku projekta Bralna 
značka na šolo povabimo tudi enega izmed slovenskih 
literarnih ustvarjalcev. Letos nas je obiskal pisatelj, 
prevajalec in komik Boštjan Gorenc Pižama, ki se je 
učencem predstavil v dveh nastopih. Najprej so se z 
njim srečali učenci od 1. do 5. razreda, kasneje pa se 
je spoznal še z učenci predmetne stopnje. Na humoren 
način nam je predstavil nekaj svojih del.

V sredo, 16. 5. 2018, so imeli učenci naše šole kulturni 
dan. Namenjen je bil zaključku Bralne značke v šol-
skem letu 2017/2018. 

Na začetku pouka smo si v šolski telovadnici vsi učen-
ci in učitelji najprej ogledali zanimive gledališke pri-
zorčke v izvedbi učencev gledališkega kluba pod men-
torstvom učiteljice Bogdane Mohar. 

Po zaključenem nastopu je vsem zaslužnim bralcem 
podelil tudi priznanja za sodelovanje v tekmovanju za 
Bralno značko. Štirje devetošolci pa so si za redno de-
vetletno branje prislužili priznanje »zlati bralec«. To so 
Gal Grandljič, Ana Mohar, Maša Rojec in Sara Šega.

ZAKLJUČNI KONCERT PEVSKIH ZBOROV IN 
ZAKLJUČNA PREDSTAVA GLEDALIŠKEGA 
KLUBA

ŠOLA
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Na zaključni prireditvi šolskih pevskih zborov in gle-
dališkega kluba, ki je bila v sredo, 16. 5. 2018, so se z 
izbranim repertoarjem predstavili pevke in pevci otro-
škega in mladinskega pevskega zbora in se slovesno 
poslovili od devetošolcev, ki so vseh devet let prepe-
vali v šolskih pevskih zborih. Ob svojem prepevanju 
so hkrati predstavili svojo novo zgoščenko, ki je izšla 
prav pred kratkim in nosi naslov Pesem nas združuje. 
Prireditev, ki je bila zasnovana kot preplet petja in igre, 
so popestrili učenci gledališkega kluba, ki so odigrali 
nekaj prizorov iz šolskega in najstniškega življenja. 

GLEDALIŠKI KLUB V POTOŠKEM DOMU STA-
REJŠIH OBČANOV
Učenci 7. razreda, ki so vključeni v izbirni predmet 
gledališki klub, so v ponedeljek, 21. maja, obiskali sta-
novalce doma starejših občanov. Odigrali so jim šti-
ri šaljive prizore (Šola, Čigav je izgovor, Kje je torba, 
Palačinke), v katerih so humorno prikazali situacije, v 
katerih se znajdejo najstniki, kadar pozabijo domačo 
nalogo, kadar ne znajo, ko so vprašani, kadar ne najde-
jo svoje šolske torbe ali pa si zaželijo pustolovščine in 
nameravajo oditi od doma. Stanovalci doma so se ob 
predstavi razvedrili in zabavali in nas povabili še kdaj 
na obisk.

GOSTOVANJE MLADINSKEGA PEVSKEGA 
ZBORA V NOVI VASI
Mladinski pevski zbor naše šole je bil povabljen na go-
stovanje v OŠ Toneta Šraja Aljoše v Novo vas, in sicer 
na njihov koncert otroškega in mladinskega pevskega 
zbora, ki delujeta pod vodstvom zborovodkinje Ire-
ne Cundrič Iskra. Koncert pod naslovom »Kjer sem 
doma« je bil v petek, 18. 05. 2018, v dvorani Bloški 
smučar v Nov vasi. Naši pevci so se odlično predstavili 
s petimi skladbami iz našega letošnjega programa in 
z naše nove zgoščenke »Pesem nas združuje«, ki jo je 
učenka 8. razreda Ajda Lavrič v zahvalo za povabilo 
in v spomin na naše srečanje podarila ravnateljici no-
vovaške osnovne šole in zborovodkinji Ireni. Doživeli 
smo prijetno izkušnjo na drugačnem odru in navezali 
nova pevska poznanstva s sovrstniki iz Nove vasi.

IGRIVO UČENJE ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
Učenci prve triade so skupaj z učiteljicami letos 
sodelovali na vseslovenskem natečaju za vrtce in šole 
z naslovom Igrivo učenje za zdravo življenje. Natečaj 
je bil namenjen spodbujanju izobraževanja otrok na 
področju zdravega načina življenja. S sodelovanjem na 
natečaju smo želeli otrokom celostno predstaviti zdrav 
življenjski slog. V ta namen smo vključili pet različnih 
področij, ki so medsebojno prepletena. Tako smo 
z učenci izvedli različne aktivnosti po posameznih 
področjih: 

ŠOLA
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1. ŠPORT IN GIBANJE – zabavne štafetne igre

2. ZDRAVA PREHRANA – lutkovna predstava 
Medko sladkosnedko

3. OSEBNA HIGIENA – spoznavanje človeškega te-
lesa ob izdelavi silhuete človeka

4. MEDSEBOJNI ODNOSI – učenci so si med seboj 
delili lepe misli

5. KVALITETEN PROSTI ČAS – na šolskem hodni-
ku smo izdelali zabavni poligon

Branka Mili-
nović pa jim je 
predstavila na-
loge, ki jih opra-
vlja Rdeči križ. 
Učenke šolskega 
krožka Rdečega 
križa ter učenci 
od 1. do 5. razre-
da so drugošol-
cem pripravili še 
kratek kulturni 
program. Na koncu pa je učence čakalo še sladko pre-
senečenje. Po uradnem delu smo z učenci nadaljevali z 
raznimi aktivnostmi, med drugim smo na njihovo že-
ljo kar nekajkrat zapeli zelo čutno pesem Lepo je deliti 
v izvedbi S. Ivančiča in A. Horvat, ki je bila napisana 
prav v povezavi z organizacijo Rdečega križa in je bila 
še kako primerna za pouk tega dne.

Kot zmagovalci natečaja smo za nagrado prejeli 
brezplačen ogled otroške gledališke predstave Zdrav-
ko Lidl – Ustvarjamo boljši svet, ki je bila izvedena 
na temo zdravega življenja. Predstavo, na katero smo 
povabili tudi otroke iz vrtca ter učence od 1. do 4. ra-
zreda, smo si ogledali v torek, 22. 05. 2018, v šolski te-
lovadnici. Učenci so bili nad aktivnostmi natečaja kot 
tudi nad nagradno predstavo zelo navdušeni.

DRUGOŠOLCI SO SPOZNALI ORGANIZACI-
JO RK

Naši drugošolci so v četrtek, 24. 5. 2018, del pouka na-
menili spoznavanju pomena solidarnosti. Natančneje 
so spoznavali pomen humanitarnih akcij in dogodkov 
ter na poseben način nekoliko podrobneje spoznali 
tudi organizacijo Rdeči križ v Sloveniji. Ob tej prilož-
nosti smo k pouku povabili nekaj gostov – ravnatelja 
naše šole, mentorico krožka RK učiteljico Marijo Poti-
sek ter predstavnico Rdečega križa Ribnica go. Branko 
Milinović. Vsak izmed njih je učencem namenil nekaj 
pomembnih nasvetov v povezavi s solidarnostjo. Ga. 

OBISK ČUDOVITEGA VRTA NA HRIBU

7. 6. smo drugošolci obiskali čudovit vrt družine 
Knavs na Hribu v Loškem Potoku. Ogledali smo si 
zelo zanimivo sestavo različnih rastlinskih vrst. Gospa 
Lidija nas je prijazno sprejela in nam predstavila 
veliko rastlin na vrtu, ki sta ga skupaj s svojim možem 
ustvarila ob njihovi stanovanjski hiši. Poleg gospe 
Lidije je bil naš odličen vodič tudi njen vnuk Kristian, 
ki je hkrati tudi naš sošolec. Nato smo na travniku 
opazovali in nabrali različne travniške rastline in bili 
pozorni tudi na življenje tamkajšnjih živali. Med hojo 
smo opazovali tudi značilnosti našega domačega kraja. 

ŠOLA
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PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU 1. RAZREDA Učenci so ponovili osnovna pravila za varno vožnjo s 
kolesom in katera je obvezna oprema kolesa in kole-
sarja. 

Po pregledu koles jim je policist podelil nalepke VAR-
NO KOLO.

Učenci so potem vadili premagovanje ovir po poligonu 
in delali vaje za varno vključevanje s kolesom v promet 
na igrišču: pričetek vožnje, vožnja naravnost, vožnja 
z eno roko – menjavanje, nakazovanje smeri, pogled 
med vožnjo na levo, desno, nazaj, zavijanje v desno, 
levo …

Vsi učenci so bili ves čas aktivno vključeni v praktično 
delo in so pri tem radi sodelovali.

IZLET NA GROSSGLOCKNER
V soboto, 9. 6. 2018, 
smo se z učenci, ki so 
se ali se še v okviru 
izbirnega predmeta učijo 
nemščino, odpravili na 
izlet v Avstrijo. Najprej 
smo se ustavili v idilični 
vasici Heiligenblut in si 
ogledali gotsko cerkev 
in pokopališče, nato 
pa smo se odpravili 
proti Grossglocknerju 
(slovensko ime Veliki 
Klek), ki slovi po 
ledeniku, prekrasnih 
razgledih in svizcih, ki 
jih lahko opazujemo v 
naravi. Z zobato železnico in nato še peš smo se spustili 
prav do vznožja ledenika, nato pa se na razgledni 
ploščadi cesarja Franca Jožefa (Kaiser Franc Josefs 
Höhe) naužili prelepega razgleda po gorski pokrajini 
z vrhom Grossglocknerja in si ogledali tudi razstavo 
o alpskem rastlinstvu in živalstvu. Na poti proti domu 
smo se ustavili še v kraju Ferleiten, kjer smo obiskali 
mini živalski vrt in se zabavali v mini adrenalinskem 
parku.

Učenci 1. razreda so skupaj z učiteljicama Mojco Kebe 
in Barbaro Tanko v četrtek, 7. 6. 2018, ob 17.00 uri 
pripravili kulturno prireditev za svoje starše, ki je po-
tekala v matični učilnici. Učenci so se pokazali v svojih 
dramskih sposobnostih in staršem zaigrali prizorček 
znane pravljice Kdo je napravil Vidku srajčico (avtor 
F. Levstik).

Nato so se učenci izkazali tudi v znanju angleškega je-
zika in izvedli različne angleške pogovore, pesmice in 
plese. Sledile so še posamezne deklamacije v slovenšči-
ni, nato pa še nekaj letošnjih najljubših plesov in pe-
smic, ki so jih izbrali učenci in so jih skozi celo šolsko 
leto radi prepevali.

Vsi obiskovalci prireditve so bili zadovoljni in navdu-
šeni nad nastopom letošnjih prvošolcev. Tudi učenci 
so zelo uživali ob tem, ko so svojim staršem pokazali, 
kaj vse so se naučili.

VARNO S KOLESOM
Učenci 5. razreda so tudi letos uspešno opravili kole-
sarski izpit. V prvem delu nas je obiskal policist iz rib-
niške policijske postaje. 

ŠOLA
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GRAJSKI DAN
13. 6. smo z učenci prve triade iz-
vedli poseben dan dejavnosti, ki 
smo ga poimenovali »grajski dan«. 
Ob 7.30 zjutraj smo se z avtobu-
som odpeljali proti Vačam. Ob pol 
desetih je bil začetek vodenih de-
javnosti v okviru Družinskega gle-
dališča Kolenc. V grajskem dnevu 
so bile vključene naslednje dejav-
nosti: spoprijateljili smo se z graj-
skim norčkom, ki nas je popeljal v 
središče Slovenije, na GEOSS, kjer 
nam je pripravil čisto pravi viteški 
turnir in nam pokazal čarovni-
jo, ob kateri se izpolnijo vse želje. 
Grajska gospica pa nam je pokaza-
la srednjeveške živali, ki so nekoč 
burile duhove: ježka tenreka, kras-
tačo, kačo, ščurke, močerada... 

Posladkali smo se z grajsko pogačo in osvežilnim ča-
jem, ki ju je samo za nas pripravila skrbna grajska 
kuharica. Grajska pisarka nas je seznanila tudi s ka-
ligrafsko pisavo z gosjimi ali kokošjimi peresi, grajska 
vedeževalka pa nam je razkrila nekaj skrivnosti, ki so 
na vsaki dlani zapisane čisto drugače. Poučila nas je 
tudi o najrazličnejših srednjeveških urokih, najbolj pa 
smo spoznali urok ljubezni ... 

POVABILI SMO BODOČE PRVOŠOLCE
Čeprav se šolsko leto šele izteka, se počasi že priprav-
ljamo na začetek novega. Tudi letos smo se odločili, 
da v šolske prostore povabimo bodoče šolarje, ki bodo 
septembra prvič stopili v 1. razred. Srečanje je bilo v 
petek, 15. 6. 2018, od 12.30 do 13.30 ure.

Učiteljica Mojca Kebe je otroke povabila v učilnico 1. 
razreda. Najprej so se predstavili drug drugemu in ob 
predstavitvi stkali prijetno mrežo prijateljstva. Skupaj 
so prebrali pravljico, sledil je pogovor o vsebini knjige. 
Nato so zapeli še nekaj pesmic. 

Sledilo je spoznavanje raznih kotičkov v razredu. 
Otroci so radi preizkušali razne igre in pripomočke. 
Spoznali so kotiček dom, se igrali z lesenimi gradniki, 
urili motoriko s pomočjo raznega drobnega materiala, 
barvali pobarvanke, risali in podobno.

Otroci so bili ves čas zelo motivirani, navdušeni in 
veseli skupnega srečanja. Vsi skupaj že z nestrpnostjo 
pričakujejo jesen, ko bodo zares zakorakali v šolo.

ŠPORTNE IGRE

Z učenci od 1. do 4. razreda smo v sredo, 20. 6. 2018, 
izvedli zadnji športni dan v tem šolskem letu. Igrali 
smo zanimive in zabavne športne igre. Športni dan je 
potekal v šolski telovadnici. Z učenci smo se zjutraj 
zbrali v matičnih učilnicah in skupaj ponovili pravila 
športnega obnašanja. Nato smo vse učence od 1. do 4. 
razreda med seboj pomešali in razdelili v 4 enako šte-
vilčne skupine (rdeči, modri, zeleni, rumeni). 

Grajski dan smo zaključili ob 14. uri in se spet podali 
na pot proti Loškemu Potoku.

ŠOLA
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Prvi del športnega dneva je bil namenjen igranju šta-
fetnih iger. Učenci so se preizkušali v zanimivih in 
predvsem šaljivih štafetnih igrah, pri katerih so upo-
rabljali tudi različne pripomočke. Tako so morali čim 
hitreje in spretneje prenesti palice ter jih zatakniti na 
določeno mesto, prenesti blazinico, zakotaliti obroč 
čez določeno območje. Nato pa je sledilo še igranje 
priljubljene športne igre »boj med dvema ognjema«. 
Istočasno sta igrali po dve ekipi, ostali dve ekipi pa sta 
medtem počivali in športno navijali za druge. 

Potem so se ekipe zamenjale. Ves čas športnega dneva 
smo otroke spodbujali k aktivnemu gibanju in pred-
vsem opozarjali na športno obnašanje in natančno 
upoštevanje navodil.

Vsi otroci so bili zelo motivirani za tekmovanje in so 
radi sodelovali pri vseh igrah.

PO DOLENJSKI IN BELI KRAJINI

jinski park Lahinja, delovanje žage na vodni pogon in 
tamkajšnji mlin.

V Adlešičih pa smo si ogledali postopek pridelovanja 
lanu in tkanje blaga. Pokazali pa so nam tudi, kako 
nastane prava belokranjska pisanica.

PRIREDITEV OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA

Prišel je težko pričakovani dan, zadnji šolski dan 
v šolskem letu 2017–2018. Vsi učenci so se skupaj s 
svojimi razredniki zjutraj zbrali v matičnih učilnicah. 
Tam smo učencem podelili spričevala in še nekatera 
priznanja. Po malici pa smo odšli v šolsko telovadnico, 
kjer smo se udeležili zaključne prireditve, ki je bila na-
menjena tudi počastitvi bližajočega se praznika dneva 
državnosti. Prireditev se je pričela s slovensko himno, 
ki so jo zapeli učenci, ki obiskujejo pevski zbor. Nada-
ljevanje prireditve pa so popestrile razne točke, ki so 
jih pripravili učenci posameznih razredov pod men-
torstvom svojih razrednikov in drugih učiteljev. Vmes 
so dogajanje popestrile tudi mažoretke, ki so se letos 
naučile kar nekaj novih koreografij. Prireditev smo 
zaključili tako, da smo skupaj zapeli še nekaj pesmi in 
se tako za nekaj časa poslovili od šolskih klopi.

NAGRADNI IZLET ZA ČISTE ZOBE
Tudi letos so naši učenci so-
delovali v tekmovanju za čiste 
zobe, ki smo ga izvajali v so-
delovanju z ZD Ribnica. Naj-
boljših 21 učencev si je prislu-
žilo nagradni izlet v Ljubljano, 
kjer so se v Hali Tivoli udele-
žili podelitve nagrad najbolj-
šim razredom ter se pridružili 
zabavnemu programu.

Šolske utrinke zbrale: Mojca 
Kebe, Barbara Tanko, 

Anita Mate Turk, Almira 
Levstek, Renata Peterlin, 

Helena Nosan, Marija Mon-
tanič, Bogdana Mohar.

Z učenci 4. in 5. razreda smo se v petek, 15. 6. 2018, 
podali na raziskovanje Bele krajine in Dolenjske.

Ob 7.30 smo se zbrali 
v šoli, nato pa smo se 
odpeljali proti Vinici, 
kjer smo si ogledali 
muzej – spominsko 
hišo Otona Županči-
ča. Nato smo se zu-
naj igrali zanimivo 
pastirsko igro "kozo 
zbijat" in sodelovali 
v kvizu z ugankami. 
Poskusili smo tudi 
belokranjsko pogačo. 
Nato smo se odpravili 
do viniškega gradu in 
tam poslušali zgod-
bo o lepem janičarju. 
Sprehodili pa smo se 
tudi do reke Kolpe. 

V Pustem Gradcu 
smo si ogledali Kra-
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VRTEC

ZAKLJUČNI IZLET Z VRTCEM 
OBISK MINI RANČA V ŠEMPETRU

Kljub temu da živimo na podeželju in da ima večina 
otrok vsakodnevne stike z živalmi, je bilo to za vse po-
sebno doživetje.

Bila je sobota zjutraj, 2. 6. 2018. To je bil dan, ko smo 
se pričeli že zgodaj zjutraj zbirati na Hribu, kjer so nas 
čakali trije avtobusi. 

Otroci z nahrbtniki in nasmehi na obrazu so bili znak, 
da bo ta dan samo njihov. In res je bil.

Ura 8.00 zjutraj je naznanila čas za odhod.

Pot nas je vodila proti Savinjski dolini, kjer smo obi-
skali Mini ranč v Šempetru. Ob prihodu nam je lastnik 
ranča izrazil dobrodošlico, mi pa smo si že veselo ogle-
dovali okrog, kaj vse nas čaka na ta dan.

Velika kmetija, živali, vožnja z mini busom, hranjenje 
živali, jahanje ponijev, »zip line« …
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Dominik Balantič, 6 let

OPRAVIČILO

VRTEC: MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE Z DOMOM 
STAREJŠIH OBČANOV

V 2. letošnji številki Odmevov se nam je žal zgodilo, da 
je izpadel del besedila v članku z naslovom Medgene-
racijsko sodelovanje z domom starejših občanov. Av-
torici članka se lepo opravičujem za neljubi pripetljaj. 

Živimo v družbi, v kateri se prepletajo življenja pri-
padnikov različnih generacij. Za uspešno delovanje in 
sodelovanje vseh pripadnikov sta potrebna medgene-
racijsko sodelovanje in solidarnost. Tega se v našem 
vrtcu zelo zavedamo.

V nadaljevanju si oglejte celotni članek in fotografijo, 
ki spada k njemu.

Mojca Lavrič, odgovorna urednica Odmevov

V petek, 23. 3. 2018, so se otroci iz skupin Pikapolo-
nice in Metulji predstavili in nastopili varovancem v 
domu starejših občanov Loški Potok. Druženje z njimi 
je že tradicionalno.

Varovanci doma so ob tesnem stiku z našimi malčki 
sodoživljali in vpijali razsežnosti življenja. Z nastopom 
so otroci polepšali in popestrili njihov vsakdan.

V vsakem sodelovanju in pomoči pridobivata obe stra-
ni, saj nas povezuje medsebojno pretakanje življenj-
skih izkušenj.

Tovrstna srečanja so neprecenljiva.

Vanja Mihelič

Zapisala: Vanja Mihelič

Foto: Andreja Bartol

Lina Bartol, 6 let Nejc Anzeljc, 6 let

VRTEC

Zanimive in prijetne dogodivščine so otroci kasneje 
podoživljali tudi v vrtcu. Doživetje so prelili v risbo.

Pričakovanja so bila uresničena in hvala staršem, ker 
ste nam podali ta čudoviti predlog. 

Likovno izražanje je povezano s čustvi, ki so jih otroci 
doživljali na zaključnem izletu.
Tehnika: flomastri.
Motiv: zaključni izlet.
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KULTURA

PESEM NAS ZDRUŽUJE

Septembra, ko se odpro šolska vrata, smo se učenci 
vrnili v šolske klopi in k šolskim obveznostim. Tudi 
mladinski pevski zbor z novimi svežimi močmi in 
našo zborovodkinjo Marijo.

Septembra smo se začeli hitro in vneto pripravljati na 
prvi nastop, ki se je hitro približeval. To je bil praznik 
naše občine. Ponosno smo zapeli slovensko himno in 
himno Loškega Potoka, vsem znani Moj sončni Loški 
Potok, Mojster Jaka in še kaj bi se našlo. Z našim petjem 
smo počastili dr. Antona Debeljaka, na katerega smo 
lahko ponosni vsi Potočani.

Občinstvo vedno pričakuje še kakšno pesem in naše 
zborovodkinje jim z veseljem ustrežejo, mi pa z vese-
ljem zapojemo. In nato – končno počitek, novo leto!

Odmor je bil kratek, a sladek. Naša zborovodkinja je 
po novem letu prišla kot prerojena. Ne vem, ali smo 
jo lani tako namučili? Ne, saj se trudimo, da ji ne bi 
nagajali. In nato se nam je ponudila možnost snemanja 
zgoščenke. Pred seboj smo imeli še kar nekaj nastopov.

8. februarja je državni kulturni praznik v počastitev 
Franceta Prešerna, našega velika pesnika. Kot se spo-
dobi, smo bili nastopajoči v mladinskem in otroškem 
pevskem zboru oblečeni v belih majčkah in srajčkah. 
Naše prepevanje se je začelo s himno, Prešernovo 
Zdravljico. Zapeli smo še nekaj pesmi, ki jih je skrbno 
izbrala naša Marija. 

Bolj se je bližala pomlad, več dela smo imeli. Začele 
so se intenzivne vaje za snemanje zgoščenke. Uf, bili 
smo zelo naporni. Skupaj smo se odločili, katere pesmi 
bomo prepevali na snemanju. Poleg rednih vaj med 
tednom smo imeli vaje tudi ob sobotah. In končno je 
prišel čas snemanja. Ja, v nedeljo smo prepevali in sne-
mali, in sicer v naši šolski knjižnici. To je bil dan, ko 
smo prvič videli, kako se sploh snema. Zelo naporno je 
bilo, saj je morala biti čista tišina brez smrkanja, kašlja-
nja ter premikanja. Ne boste verjeli, uspelo nam je. Nič 
odmora, s polno paro delamo naprej.

Naslovnica zgoščenke

Mladinski pevski zbor potoške šole

Otroški pevski zbor potoške šole

Naše vaje so se nadaljevale dvakrat tedensko po eno ali 
dve šolski uri. Hitro je prišel mesec december in z njim 
božično-novoletni koncert, na katerem smo se zbrali 
vsi pevci naše občine, tudi naša šolska zbora. Bili smo 
vsi novoletno razposajeni, tako kot tudi naše pesmi. 
Novoletni koncert, ki se vsako leto dogaja na štefanovo 
in dan samostojnosti in enotnosti, je tudi najbolj obi-
skovan koncert v našem kraju. Naš otroški pevski zbor 
je bil letos še posebej zabaven s pesmijo Urca. Najlepše 
mi je bilo, ko smo vsi zbori zaključili s skupno pesmijo. 
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PETJE OSREČUJE, POVEZUJE …
Petje je poglavitni del GLASBE in prav gotovo je v 
zgodovini razvoja obstajalo pred govorom. Nekakšno 
zadovoljstvo, ki ga je človek občutil, je izražal z glasovi 
– s petjem.

Sredi meseca aprila smo imeli upokojenci v domu kra-
janov v Podpreski nastop treh pevskih skupin – kon-
cert. Nastopili so kvintet pevcev iz Sodražice, potoške 
Povasjenke in vokalno-glasbena skupina Binklarji.

Dvorana je bila vsa v cvetju. Dišalo je po tisti pravi cve-
toči pomladi. Kako ne bi, saj so že cveteli grmi, livade 
in travniki.

Vsaka od nastopajočih skupin je nastala kot odraz va-
škega druženja in vsaka od skupin je začela peti »za 
dušo«.

Ne da se izpostaviti najboljše skupine, ker to niti ni bil 
namen. Publika nas je glasno podpirala. Da pa je vse 
skupaj izzvenelo prijetno, so svoje dodali vmesni SKE-
ČI. Izvirnost šaljivih prigod je bila v prijetni domači 
govorici, ki bi ji morali večkrat dati večji poudarek.

Vse zapete pesmi so zvenele iz globine srca in duše. Ob 
koncu smo vsem v dvorani obljubili, da se bomo ob 
petju še veliko družili.

Irena Klepac za DU Draga

Foto: Vinko KošmerlPetje ljudi povezuje, razveseljuje, druži, zato lahko po-
trdimo, da je najlepša govorica sveta.

Kot vsako leto v sredini aprila je bila tudi letos na 
naši šoli območna revija pevskih zborov z naslovom 
Najsrečnejši sem, ko pojem. To je prireditev ocenje-
valnega značaja. Nastopili smo otroci iz občin Ribnica, 
Sodražica in Loški Potok. Bilo nas je kar 13 pevskih 
zborov, med njimi tudi otroci iz vrtca Ribnica. Bilo je 
lepo. 

V mesecu maju smo imeli zadnji letošnji javni nastop. 
Poslovili smo se od naših pevskih devetošolcev. To 
so Gal, Ana, Sara in Maša. Ker so bili pridni pevci in 
so kar devet let obiskovali pevski zbor, so dobili zlata 
Gerbičeva priznanja. Že tradicionalno smo jim zapeli 
pesmi, ki so se jim v devetih letih prepevanja najbolj 
priljubile.

Pa vendar našega prepevanja še ni bilo konec … Kot 
gostje smo prvič nastopili v Novi vasi na njihovem 
zaključnem koncertu šolskih pevskih zborov. Tudi tam 
smo prepevali pesmi z naše zgoščenke. Bili smo po-
hvaljeni za naš nastop. Vsi vzvišeni smo se odpravljali 
proti Loškemu Potoku.

Naše petje pa se je večkrat slišalo tudi v domu starejših 
občanov, kjer nas vedno pričakajo nasmejani starejši 
oskrbovanci in njihovo osebje. Tam nam je vedno lepo, 
ko nastopimo pri njih in še kakšno skupaj zapojemo.

Čakal nas je le še zaključni koncert ob koncu šolskega 
leta … Zdaj pa – hura, počitnice! Ob koncu šolskega 
leta se pevci obeh zborov zahvaljujemo prav vsem – 
Mariji, Jožetu, Alenki, ekipi snemalcev, vsem učite-
ljem, ravnatelju, Občini Loški Potok, ki so nas vzpod-
bujali in omogočili, da smo lahko prepevali in posneli 
zgoščenko, na katero smo zelo ponosni.

Septembra pa se zopet srečamo v učilnici zgodovine, 
kjer nas bo polna energije pričakala zborovodkinja 
Marija.

Saša Turk, 
8. razred OŠ dr. Antona Debeljaka Loški Potok
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LETO JE KOMAJ NA POL, PA SMO ŽE GOSTILI 
1100 NASTOPAJOČIH
USPEH ANAMANKE, NAGRADA GLEDALIŠČNIKU NEJCU HORŽENU, REKORDI V VOKALNIH UDELEŽBAH

Saj mi teče jezik in pisanje gre od rok, toda prva po-
lovica leta je bila tako dinamična, da so se prireditve 
odvijale druga za drugo in je tako šele sedaj prišel 
čas, da popišem vsaj glavnino tega, kar se je dogajalo 
okrog velike in pisane druščine udeležencev, ki so-
delujejo z JSKD Ribnica. 

Kratica JSKD je že tako uveljavljena, da včasih kar 
pozabimo, kaj dejansko pomeni – torej Javni sklad za 
kulturne dejavnosti. S čim se ukvarjamo že 20 let? S 
kulturnimi ustvarjalci, ki jim razne kulturne dejavno-
sti (še) niso poklic, a si želijo od naše široke strokovne 
in izobraževalne mreže dobiti čim več novih spretnosti 
in znanja. 

Pokrivamo prav vsa področja kulturnega udejstvova-
nja in uporabniki poročajo, da jim mreža JSKD hudo 
dobro pomaga pri njihovem napredku. To je tudi naša 
želja, presrečni pa smo, da imamo okrog sebe množico 
sodelujočih, ki je pri JSKD Ribnica že v prvi polovici 
leta presegla številko 1100. In velika hvaležnost za vse 
izjemno obiskane prireditve, saj je bilo treba povečini 
stole nanositi od vsepovsod, da je bilo dovolj prostora 
za vse. 

Letos je bil JSKD Ribnica zadolžen za dve regijski 
prireditvi: ena je bila regijsko srečanje otroških 
gledaliških skupin, druga pa regijsko srečanje 
literatov – oboje za Osrednjo Slovenijo, kamor 
sodijo tudi Ribnica, Sodražica in Loški Potok. Prvo 
smo izvedli v Levstikovem domu v Velikih Laščah, 
saj smo potrebovali primerno dvorano, ki nam jo je 
občina Velike Lašče že drugo leto zapored odstopila 
brezplačno. Osem gledaliških skupin je zabavalo 
vrtčevske otroke iz velikolaškega vrtca in šolarje 
iz matične, sodraške in potoške šole. Ljubljanski 
Zverjasec in trboveljska Prevzgoja sta bili predstavi, ki 
sta se uvrstili tudi na državno gledališko srečanje, ki je 
bilo 6. junija v Novem mestu. Selektorica je bila Ana 
Ruter. 

Če ostajamo pri gledališču, potem moramo omeniti 
še premiero DramŠpila in njihov Občinski svet, ki si 
ga je 16. marca ogledala Simona Zorc Ramovš. Navdu-
šena nad vlogo Japlja, občinskega svetnika in vetera-
na osamosvojitelja, je tega mladega igralca predlagala 
za naj stransko moško vlogo in je tako Nejc Horžen 
22. aprila na Vrhniki prevzel še to laskavo priznanje. 
Zares, oddelal jo je brezhibno, prav nič klišejsko, am-
pak docela prepričljivo. Nova avtorska zadeva Andreje 
Škrabec sicer letos ni bila predlagana za regijski izbor, 
toda vsako leto pač ne more biti v vseh pogledih zma-
govito. So pa dramšpilovci že poznani selektorjem in 
gledališčnikom, ker uprizarjajo angažirane, družbeno 
kritične avtorske predstave, kar je trenutno tudi najbolj 
zaželeno in široko podprto. 

Močno pripovedna fotografi ja je 
bila posneta na prireditvi Naša 
pesem 2018, kjer je z noviteto, 
sicer ribniško ljudsko Ne bom ga 
uzela u Ribn'co moža, Anaman-
ka prevzela občinstvo. 

Foto: arhiv JSKD – Naši zbori

Ko govorim o uspehih, in to res velikih in pomemb-
nih, moram pa posebej izpostaviti Anamanko. 

Vokalna skupina Ana-
manka je 21. aprila na-
stopila na elitni priredi-
tvi zborovskega petja na 
Slovenskem, ki je bila v 
Mariboru. Naša pesem 
je bienalna prireditev 
v organizaciji Javnega 
sklada RS za kulturne 
dejavnosti (JSKD), ki 
na vsaki dve leti ponudi 
pregled vrhunske zbo-
rovske ustvarjalnosti 
pri nas. Tekmovanja, 
ki tradicionalno poteka 
v mariborski Dvorani 
Union, se udeležujejo 
odrasli pevski zbori in 
male zasedbe pevskih 
skupin na najvišji kako-
vostni ravni. Sodelujoče izbira umetniški svet tekmo-
vanja, tekmovanje pa ocenjuje komisija, sestavljena iz 
domačih in tujih strokovnjakov. Za nagrade in prizna-
nja se je potegovalo 20 vrhunskih slovenskih zasedb 
s skupno 650 pevci. 86,7 točk in srebrno plaketo si je 
priborila tudi Anamanka, ki je bila že drugič izbrana 
za nastop na Naši pesmi. Tokrat je odšla s precej pre-
novljeno zasedbo in ponovno prepričala žirijo. Uvršča 
se v sam vrh najbolj kakovostnih zborovskih in vokal-
nih sestavov in to priznanje so ji vsi po vrsti izrekali 
tudi v Mariboru.

In če nadaljujem pri vokalni glasbi: Območna revija 
predšolskih, otroških in mladinskih zborov v Loškem 
Potoku je pritegnila 372 pojočih, 41. Srečanje zborov 
Zahodne Dolenjske v Dolenji vasi pa rekordnih 19 za-
sedb!

Vsaj nekje se trendi pozitivno zvišujejo in čeprav letos 
prvič nismo imeli območne revije odraslih vokalnih 
zasedb zaradi premajhnega števila prijavljenih, smo 
se vsaj v Dolenji vasi prešteli. Od 19 zasedb jih je bilo 
kar deset kočevskih, ena je prišla celo iz Stične, dru-
ge pa večinoma sodijo na področje bivše ribniške ob-
čine. Zaradi velikega števila zborov smo tokrat prvič 
predlagali, da vsak odpoje le eno pesem. Res se zdi 
komu od pevcev nesmiselno voziti se samo zaradi ene 
pesmi, toda k sreči se je to vsaj za občinstvo izkazalo 
kot ugodna rešitev. Prireditev je bila dinamična, priho-
di in odhodi izvedeni korektno. Vsekakor pa bo treba 
razmišljati tudi o zgodnejši uri prireditve ali kakšnem 
drugačnem pristopu, da bo srečanje lahko tako polno 
živelo, kot je to 41 let. 
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Loški Potok, kjer se 
vsako leto zberejo vsi 
pojoči otroci iz treh ob-
čin, pa je tako in tako 
zgodba zase. Tam je 
množičnost pričakova-
na, saj se v območno 
revijo vključijo ribniški 
vrtec, vse tri osnovne 
šole, skupaj s podruž-
ničnimi, letos pa je bil 
ponovno z nami tudi 
cerkveni otroški zbor iz 
Dolenje vasi. 

Selektorica Nadja Ja-
nežič iz Zavoda sv. Sta-
nislava, ki je priznana 
zborovodkinja, je z vse-
mi zborovodkinjami 
opravila tudi pogovor 
in posebej izpostavi-
la predšolski zborček. 
Lili Simonič je uspela 
malčke pripraviti na 
tako raven, da jih je se-
lektorica kar posnela, 
da bo lahko posnetek 

predvajala na svojih izobraževanjih za zgled, kaj se da 
narediti z vrtčevskimi otroki. 

kot najboljši gostitelj. Tudi bivši dolgoletni ravnatelj Ja-
nez Mihelič je, čeprav že v pokoju, prišel, kot je to ved-
no počel, da je izkazal spoštovanje vsem nastopajočim. 
Hvala tudi potoški občini, ki poskrbi celo za redarja, da 
ureja živžav, saj prireditev pride gledat množica sorod-
nikov in tako mlade podpre v njihovem prizadevanju, 
da napredujejo v vokalni glasbi. 

In potem pride 5. Teden ljubiteljske kulture, ki ga pra-
znuje cela Slovenija.

TLK, kot se kratko reče, je projekt Javnega Sklada RS za 
kulturne dejavnosti. Ker smo tu poprej vodili Kulturno 
promenado, je morda kdo mislil, da gre za isti projekt 
– ni isti, je pa podoben. Kulturniki lahko v izbranem 
tednu v letu, letos je bil to 11. do 20. maj, opozorijo 
nase in na svoje delo. V Evropi se tudi dogaja nekaj 
podobnega in ulice, trgi, okna in prazni prostori oživi-
jo s slikami, plesom, petjem, z igro in glasbo. Kdorko-
li karkoli ustvarja, je tiste dni poklican, da se pokaže. 
Odmevnost projekta je izjemna po celi državi, saj se 
odvije preko 1000 prireditev. Pri nas se je ponovno an-
gažiral ribniški vrtec, ki je pripravil razstavo likovnih 
del svojih malčkov, uprizarjal igre in se tudi nasploh 
angažira v kulturi. Enako so se trudili tudi drugi javni 
zavodi in društva ter posamezni ustvarjalci. Na Cene-
tovem vrtu so se 12. maja predstavili godbeniki, 19. 
maja pa ribniška glasbena šola. Ljudem je tak pristop 
všečen, saj oživijo mikrolokacije po mestnem naselju 
in se dogajanje prenese tudi izven zidov. 

Toliko tega je še bilo … 

21. aprila so domači literati v kleti Miklove hiše pripra-
vili Noč knjige, folklorni Lončki so se udeležili obmo-
čne revije v Starem trgu pri Ložu, Grmada na Vrhniki. 
Sodraški umetniki in Slemenci s POŠ Sv. Gregor so se 
s predstavama Janko in Metka ter Regarija predstavljali 
na območnem srečanju otroških gledaliških skupin v 
Kočevju, v omenjenem kraju pa sta na območni reviji 
gostovala tudi Oktet Gallus in Nonet Vitra.

Veselili smo se deset let Društva likovnega ustvarja-
nja Ribnica in dejstva, da se je na 6. državni tematski 
razstavi JSKD med 45 izbranimi likovniki 20. junija v 
Velenju predstavila njihova članica Amalija Janša. Leto 
pa je komaj prišlo na pol in v kulturi nas čakajo nova 
doživetja, ki nam odpirajo nove svetove in pritegnejo k 
svežim spoznanjem.

Nikoli ni v kulturni zgodbi samo en človek. Tukaj nas je 
na stotine. Da smo lahko tako veliki, izrekam posebno 
zahvalo za finančna sredstva in podporo najprej Obči-
ni Ribnica, nato Občini Sodražica ter Občinama Loški 
Potok in Velike Lašče. Hvala OŠ dr. Antona Debeljaka 
Loški Potok, Miklovi hiši Ribnica, Rokodelskemu cen-
tru Ribnica, Cenetovemu vrtu in najemnici Petri, Edu 
Goršetu, Veri Šenk z Inotherma, Domu starejših obča-
nov Ribnica, ribniški in sodraški osnovni šoli in Vrtcu 
Ribnica. Velika hvala še enkrat vsem sodelujočim in 
nastopajočim ter tistim, ki nas spremljate!

Alenka Pahulje,
JSKD Ribnica

Logaška godba se je pred petimi 
leti ob svoji stoletnici odločila za 
projekt Dan ljubezni in ta zdaj 
vsako leto 23. maja ob 18. uri po-
veže nešteto prizorišč po Sloveniji, 
ko se odpoje ta znamenita pesem, 
ki naj bi bila himna ljubezni. Ana 
Kominka se je povezala z nami in 
začela s to plemenito mislijo tudi v 
Ribnici. Tako je ansambel Tomaža 
Rota pred barom Gorše odpel Dan 
ljubezni, ob isti uri pa so šolarji 
prav tako s to pesmijo začeli svojo 
prireditev v TVD Partizan. Drugo 
leto nas bo pa še več; letos nas je 
bilo po državi več kot 5000. 

Foto: Ana Kominka

Celo deški nonet je uspela sestaviti zborovodkinja ribniške osnov-
ne šole Nataša Arko. Taki mali sestavi prinesejo tudi drugačen 
pogled na vokalno petje. Foto Marko Burger.

Tudi sicer otroški in mladinski zbori na Ribniškem 
stopnjujejo svojo kakovost in od 13 udeleženih so štirje 
dosegli regijsko raven: otroški pevski zbor OŠ dr. An-
tona Debeljaka Loški Potok, otroški zbor OŠ dr. Ivana 
Prijatelja Sodražica, otroški pevski zbor OŠ dr. Franceta 
Prešerna Ribnica in mladinski pevski zbor OŠ dr. Fran-
ceta Prešerna Ribnica. Vse zahvale Mariji Montanič, 
Bogdani Mohar in novemu ravnatelju potoške šole An-
dreju Starcu ter ostalemu šolskemu osebju. Pravi užitek 
je sodelovati s šolo, ki živi za ta dan in se vedno pokaže 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

DELAVNICA – PEKA KRUHA Z NARAVNIM 
KVASOM
17. 4. smo v društvu organizirali peko kruha z narav-
nim kvasom. Delavnica je potekala v gospodinjski 
učilnici osnovne šole in je trajala kar 4 ure.

Vse skrivnosti priprave in peke 
kruha nam je predstavil Jože Se-
negačnik, ki se s peko kruha in 
kislim testom ukvarja že več kot 
12 let.

Osnovni recept za kruh s ki-
slim testom imenujemo 1-2-3:

- 1 del kislega nastavka ozi-
roma kvasca

- 2 dela vode

- 3 deli moke oziroma me-
šanice več vrst moke

Jože nam je res lepo 
predstavil umetni-
jo peke kruha, nam 

pripravil predavanje in ustvaril 
krasno vzdušje.

NASTOP V ROKODELSKEMU CENTRU V 
RIBNICI 
V sredo, 25. aprila 2018, smo članice našega društva 
sodelovale na predstavitvi knjige receptov iz Loškega 
Potoka – Prehrana nekoč in recepti za vsakdanjo rabo. 

Stran društva upokojencev
Poletje prihaja, volitve so za nami, torej je čas, da si ponovno naberemo energije za drugo polovico leta. Čez po-
letje bomo v društvu malo manj aktivni, ampak še vedno dovolj, da nam ne bo dolgčas. Kot že nekaj let zapored 
bomo v juliju obiskali hribovski vrt Lidije in Petra Knavsa, prvo soboto v avgustu pa se bomo udeležili srečanja 
upokojencev Dolenjske in Bele krajine v Dolenjskih Toplicah. 

V okviru projekta »Uživam tradicijo« smo povabljeni na prireditev »Štruklijada«, ki bo potekala 7. 7. 2018 v 
Kumrovcu v Republiki Hrvaški. Povabljeni smo, da predstavimo in prikažemo izdelavo štrukljev, ki jih priprav-
ljamo v Loškem Potoku. V Kumrovcu bomo imeli svojo stojnico, kjer bomo pripravljali štruklje, možna bo degu-
stacija za vse obiskovalce prireditve. Vabljeni, da si pridete pogledat prireditev, iz Loškega Potoka do Kumrovca 
je z avtom malo več kot dve uri vožnje. 

Od izida zadnjih Odmevov smo imeli v društvu kar nekaj zanimivih aktivnosti: 

Predstavitev knjige v organizaciji Turističnega društva 
Loški Potok in Muzeja Ribnica je bila v dvorani Roko-
delskega centra Ribnica.

Nastopale so naše Povasjenke, Meta je recitirala dve 
pesmi naše članice Fani Debeljak, Anica je predstavi-
la, kako se naredi potoško ajdovo filanje, skeč na temo 
kuheljnov, kot pravimo krhkim flancatom v Loškem 
Potoku, sta odigrali Andreja in Milena.

Povasjenke

Meta
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

Milena in Andreja 

Anica 

KONCERT POVASJENK – KONCERT LJUD-
SKIH PEVK IN LJUDSKIH PESMI
Naše Povasjenke so imele v soboto, 5. 5. 2018, prvi sa-
mostojni koncert, ki je bil po sveti maši v cerkvici sv. 
Florjana v Retjah.

Anica Car, ki je vodila in 
organizirala koncert, je 
napisala: 

Letošnje leto je posvečeno 
evropski kulturni dediščini. 
Tudi za našo dediščino velja – 
kjer preteklost sreča prihodnost. 
In ljudska pesem je nedvomno 
ena od najpomembnejših 
sestavin ljudskega izročila, 
je najstarejši del kulturne 
dediščine in na svetu ni ljudstva 
ali naroda, ki ne bi imela 
svoje pesmi, kakršne koli že. V 
ljudski pesmi je preprost človek 
dajal duška svojemu veselju, 

šegavosti in razposajenosti, pa tudi svojo žalost in gorje 
je odel vanjo. Ljudska pesem največ opeva ljubezen do 
doma, do narave, do sočloveka, do boga. Zanimajo jo 
nenavadni dogodki, romantično življenje po gradovih in 
razna zgodovinska dogajanja: npr. boji s Turki, težave 
tlačanstva, trpljenje zatiranih sirot, desetništvo, romanja, 
narodnoosvobodilni napori … Vsaka ljudska pesem 
ima melodijo in navadno se ohranja in prenaša samo s 
petjem po spominu kot ustno izročilo. Posledice ustnega 
izročila so bile številne variante, saj je lahko vsak dodal, 

spremenil in preoblikoval. Jezik teh besedil je preprost, 
lahko razumljiv. Poleg narečnih in starinskih besed so ta 
besedila dragocena kot del izročila, tradicije in običajev. 
Pa vendar, vsako pesem je nekoč nekdo napisal. A ker 
se ime avtorja ni ohranilo, je polagoma postala lastnina 
vsega ljudstva. Danes so ta besedila ohranjena po zaslugi 
zapisovalcev. Zbiratelji pesmi so obiskali tudi naše kraje, 
zapisali besedila in melodijo. V knjigi Slovenske ljudske 
pesmi so zapisane tri, ki so jih leta 1956 zapisovalcu zapele 
pevke iz Retij. Tudi gospa Zmaga Kumer, zapisovalka in 
raziskovalka ljudskega petja, je hodila po naših vaseh in 
zapisala v knjigi Pesmi in šege moje dežele devet pesmi 
iz Loškega Potoka. Razvrstila jih je po vaseh, kjer so jih 
takrat zapeli. Vsaka naša vas je imela »punkt«, kjer so 
se ob nedeljah ali praznikih zbirali fantje in prepevali. 
V Travniku so ob nedeljskih popoldnevih posedli v krog 
kar na cesti pri Kovačevi hiši. V Retjah so fantje peli 
»na rebri« pod zidom in na vasi pod Klemenovo lipo pri 
Bašljevi hiši. Kako je bilo slišati to petje, je Zofka Kveder 
opisala v pripovedi Hrvatarji: »In gori v rebru nad vasjo 
so peli fantje. Svetla noč je bila, luna je sijala. Topel veter 
je pihal; prijetno je bilo zunaj. Blagoglasno je plavalo petje 
v srebrno noč. Preko vasi v doline, kjer se je zastavilo in 
šele čez nekaj trenutkov odmevalo nazaj. Kakor da bi jim 
drugi tam odpevali, tako je bilo. In fantje so peli. Kras 
tihe, svetle noči jih je občaral; polagoma so peli, ubrano. 
Melanholične, dolgozategnjene pesmi, ki so se čudovito 
prikladale na nočni pokrajini. Ni bilo navadnega krika ali 
vriska. Ni bilo šal in smeha. Molče so sedeli v presledkih 
okrog skal. Čakali so, da je zadnji odmev utonil v dalji 
med gorami, da se je vsa noč zazibala v sen, v tišino. In 
takrat je eden povzdignil glas v dolg, žalosten napev in 
vsi drugi glasovi so ga objeli. In pesem se je zazibala v 
luninem svitu nad vasjo, zašumela v gozdovih in se razlila 
nad pokrajino. Bregovi so odgovarjali, čisto, tiho, svetlo. 
Dolgo je odmevalo v dalji, zamiralo.« … In: »Vsakemu 
dekletu pojo ob zaroki. Kar vas stoji, pojo. O dekliškem 
stanu, o zvestobi in ljubezni poje pesem.«

Tudi od nedeljske maše so fantje večkrat peli. Če pesmi do 
stezice niso dokončali, so šli kar naprej do Benčina, da so 
jo zapeli do konca. Dekleta in žene so ob nedeljskih popol-
dnevih posedale na klopi pred hišo ali na vrtu in pele. V 
Malem Logu so peli pri Baštičkovi hiši, ena skupina fan-
tov pa se je zbirala pri Žagarjih. V Šegovi vasi so se fantje 
zbirali in peli pri Grumečkini apnenki. Na Hribu so zapeli 
nevesti, ko so bili oklici za poroko: pod lipo na "grčku" pri 
Mesarjevi hiši, ali pa na Kovačkovem "grčku", odvisno od 
bližine nevestinega doma. So bile pa po vaseh določene 
hiše, v katerih se je pelo in plesalo ob zvokih harmonike 
ali orglic. Zapeli so tudi dekletom pod oknom, tako, za 
kratek čas, da se je kaj dogajalo. Peli so tudi pri kmečkih 
opravilih: ko so ličkali koruzo, mlatili žito, mleli proso … 
Z rastočo civilizacijo pa so najlepše prilike za skupno pre-
pevanje ljudskih pesmi po vaseh počasi zamrle. 

In nekaj ljudskih pesmi smo se naučile tudi Povasjenke 
in jih zapele na našem prvem samostojnem koncertu v 
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DRUŠTVO UPOKOJENCEV LOŠKI POTOK 

SMEH NE ŠKODI: 

Upokojenec Košir pozno v noč gleda TV-prenos no-
gometne tekme in še pred koncem zaspi. Žena to vidi, 
ga strese za ramena in reče: »Pojdi že spat, 11:20 je 
že.« Takrat Košir: »Jezus Marija! Za koga pa?«

Za Vas zbrala, pripravila, fotografi rala in zapisala: 
Tanja Lavrič, tajnica društva 

cerkvici sv. Flor-
jana v Retjah, na 
predvečer vaškega 
»žegnanja«, ko je 
ta akustična cer-
kvica še posebej 
lepo urejena. Kot 
gostji pa sta s pe-

smijo Marija z Ogrskega gre 
nastop obogatili še Zajči dve sestri, Dana in Pavla, ki 
sedaj živita v Ložu. Pesem pa sta zapeli tako, kot se ju 
spominjata iz mladosti. V Sloveniji je to ena od najbolj 
ohranjenih in razširjenih ljudskih pesmi, saj je bilo do 
sedaj zapisanih in zvočno posnetih blizu 200 primerov. 
Ohranila se je mogoče tudi zato, ker so jo peli, ko so čuli 
pri mrliču.

Da bi se ohranile in se tudi me naučile še kakšno potoško 
ljudsko, smo lani s pevkami, ki še znajo zapeti te stare 
pesmi, nekaj teh tudi posneli. Raziskovalec in zbiratelj 
ljudskega izročila, ki je te pesmi poslušal, mi je med dru-
gim napisal: Sem pa osupel nad dejstvom, da obstajata 
leta 2018 še dve pevki, ki poznata delčke pesmi o godcu 
pred peklom, motivi so še starogrški. Ali pa: Zelo kvalite-
ten in motivno pester nabor pesmi ste uspeli posneti. To 
je dediščina od ljudi, ki mora iti obvezno nazaj med lju-
di. In z veseljem bi, če dovolite, nekatere posnetke upo-
rabil …« In gospa Dušica Kunaver bi rekla: »Dediščina 
preteklosti je naša dota prihodnosti.«

RAZSTAVA V ŠENTJERNEJU 
10. maja je v avli Kulturnega cen-
tra Primož Trubar Šentjernej po-
tekala rokodelska razstava društev 
upokojencev Dolenjske in Bele 
krajine. Tudi naše društvo je so-
delovalo in prikazali smo izdel-
ke, narejene na naših delavnicah 
ročnih del. Predstavnice našega 
društva so si ogledale tudi kon-
cert pevskih zborov naše pokra-
jinske zveze. 

Foto: Marija T. 

VAMPIJADA V SODRAŽICI
V soboto, 19. 5. 2018, je v Sodražici 
potekala že tradicionalna »vampi-
jada« – tekmovanje v kuhanju naj-
boljših in najbolj slastnih govejih 
vampov. Naša ekipa, ekipa Društva 
upokojencev Loški Potok, ki se že 
nekaj let zapored imenuje EKIPA 
MAME, je po mnenju komisije za-
sedla 2. MESTO. Čestitke! Odlično 
ste skuhale, pripravile in opravile.

Ekipo so sestavljale vodja ekipe 
Albina Levstek, Marija Slavec in 
Stanka Turk. Vreme je bilo sončno, 
ljudi veliko, vampe so naše punce 
prodale v rekordnem času. Prvo mesto po mnenju 
komisije je zasedla ekipa Veseli vampki (vodja ekipe 
Jože Senegačnik), prvo mesto po mnenju občinstva pa 
je zasedla ekipa iz Loškega Potoka, ekipa Kamengriča. 
Iskrene čestitke tudi vam.

Ob tej priložnosti je Albina, vodja ekipe, napisala spo-
dnjo pesem: 

Vsako leto ob istem času
v Sodražici na velikem 

placu
se zberemo ekipe mlade,
ki imamo vampe rade.

Najprej žrebamo številke,
da si zakurimo ognjišče,

pripravimo klopi in mize,
da vse pri roki je in bliže.

V kotel damo mast, slanino,
pa čebulo zrezano na fino,
dodamo vampe in šetraj

in primešamo še kaj.

Še malo paprike, soli,
da vse lepše zadiši,

pa timijan, drobtine
in že se nam cedijo sline.

Ne smem povedat vseh 
skrivnosti,

že tole je bilo zadosti.
Pri mizi dobro se imejte

in slastne vampe vse 
pojejte.

Mi še počakamo žirijo,
da nagrade razdelijo,

potlej pa domov veselo,
saj je končano naše delo.

VAMPIJADA
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IZ NAŠIH DRUŠTEV

STROKOVNA EKSKURZIJA OZVVS RIBNICA
OZVVS Ribnica organizira vsako leto strokovno eks-
kurzijo za svoje člane. Namen ekskurzije je spoznava-
nje kulturnih, vojaških in naravnih znamenitosti naše 
domovine. Letos je bila organizirana na območju občin 
Cerknica in Loška dolina, in sicer v soboto, 12. 05. 2018. 
Udeležencev je bilo 38. 

Ker imamo v Ribnici cerkev s Plečnikovimi zvoniki, je 
bila naša prva postaja na Rakeku, kjer smo si ogledali 
morda malo manj znano Plečnikovo cerkev Srca 
Jezusovega. Sedanja cerkev je povečava prvotne cerkve 
sv. Urha, ki so jo v letih 1934–1938 povečali in predelali 
po Plečnikovih zamislih, ki pa jih je dokončno realiziral 
njegov učenec arhitekt Jože Valentinčič. Že zunanji 
kamniti zid cerkve in neobičajno mesto zvonika, ki je 
na sredini cerkve, kažeta naključnemu opazovalcu, 
da jo je zasnoval umetnik z velikim občutkom do 
ohranitve starega in uporabe naravnih materialov. 
Plečnik je v jedru ohranil staro cerkev, spremenil pa je 
smer prvotnega prostora. Obe stranski steni je zamenjal 
z nosilnima obokoma, strop je postal kor z orglami. 
Cerkev je povečana z obeh strani. Glavni vhod in glavni 
oltar stare cerkve sta postala stranski vhod in stranski 
oltar, cerkev je povečana z obeh strani pravokotno na 
staro cerkev z novim glavnim vhodom in novim glavnim 
oltarjem. Nad glavnim oltarjem je naslikana freska na 
zlati podlagi, glavni oltar in tudi ostali elementi v cerkvi 
kažejo, da jih je zasnoval umetnik z velikim občutkom 
za lepoto božje hiše.

Letošnje leto je razglašeno kot Maistrovo leto. Letos bo 
o njem mnogo zapisanega, zato le na kratko razlog odlo-
čitve za obujanje njegovega spomina in za ogled njego-
vega spomenika na Uncu. General Rudolf Maister je 23. 
11. 1918 razorožil in razpustil nemško gardo v Maribo-
ru, prevzel vojaški nadzor nad mestom Maribor ter ga 
nato razširil na okolico. Njemu se moramo zahvaliti za 
današnjo slovensko-avstrijsko mejo današnje Štajerske 
in Koroške. Ni pa dobil podpore, da bi se boril tudi za 
pravičnejšo slovensko-avstrijsko mejo Koroške. Iz ne-
znanih razlogov je bil leta 1923 upokojen in je nato živel 
na Uncu, kjer je leta 1934 umrl. Pokopan je v Mariboru. 
Krajani Unca so generalu Maistru postavili pred gasil-
skim domom spomenik, v objektu pa so uredili tudi nje-
govo spominsko sobo. 

Na Uncu pa nas je prijetno presenetila možnost obu-
janja nostalgije nad Tomosovimi mopedi. Poleg gasil-
skega doma je bilo v vrsto postrojenih nekaj desetin To-
mosovih mopedov, od prvih do zadnjih modelov, ki so 
jih izdelovali v Kopru. Mopedom so se poznala le leta, 
ohranjeni pa so zelo dobro in po izjavi lastnika vsi vozni. 
Seveda se možnosti ogleda nismo odpovedali. 

Za Cerkniško jezero vsi vemo. Ko se vozimo mimo nje-
ga, vidimo, da včasih je, drugič pa ga ni. Želeli smo izve-
deti več, zato smo obiskali Muzej Cerkniško jezero. Tam 
je v poljudni obliki in zelo nazorno prikazano delova-
nje jezera. Maketa prikazuje prostorski položaj jezera in 
njegovo širšo kraško okolico med Slivnico in Javorniki. 

Ob strokovni razlagi smo na maketi opazovali delovanje 
vodnega sistema oz. nastajanje in presihanje jezera. Na 
video posnetkih pa je bilo v sliki in zvokih prikazano 
gibanje vode in življenja ob vodi, predvsem rib, ptic in 
dvoživk.

Ko smo spoznali delovanje Cerkniškega jezera, smo že-
leli spoznati še Križno jamo, ki je znana po tem, da ima 
22 podzemnih jezer, preko katerih je možno iti s čolnom, 
vseh jezer skupaj pa je kar 45. Jezera so posledica siginih 
pregrad, ki so zelo krhke in zato ne dopuščajo masovne-
ga turizma. Praviloma je možnost le enournega ogleda 
jame, delno peš in delno s čolnom po prvem jezeru. Za 
obisk jame so nas najprej opremili. Vsak je dobil gumi-
jaste škornje in prenosno akumulatorsko svetilko. Peš 
hoja v jamo je trajala ca 20 minut, nato dobrih 20 minut 
vožnja s čolnom po prvem jezeru in nato peš hoja nazaj. 
Jamo si je vredno ogledati, je naravno ohranjena, brez 
elektrike ali betoniranih stez oz. stopnic.

Ekskurzijo smo zaključili z ogledom gradu Snežnik. 
Njegov začetek sega verjetno v 11. stoletje, menjava-
li so se lastniki in tudi predelave iz trdnjave v grad. V 
drugi polovici 19. stoletja je bil zunaj in znotraj močno 
spremenjen in se je v tej obliki ohranil. Ohranila se je 
tudi originalna grajska oprema. Ob zadnji prenovi pa 
so oblikovali tudi grajski park. Po ogledu gradu smo se 
zavedali, kaj nam je odnesla vihra druge svetovne vojne 
z uničenjem gradov na Turjaku, v Ribnici, Kočevju, Žu-
žemberku, Soteski in še marsikje. 

Po končanih ogledih smo morali obnoviti svoje moči. 
Za to so se zelo potrudili v restavraciji Škriban v Starem 
trgu. Nihče ni ostal lačen ali žejen. 

Za zaključek citiram mnenje enega od udeležencev: 
»Nisem vedel, da je v naši soseščini še toliko zanimivih 
stvari, ki si jih je vredno ogledati.«

Napisal: Franc Mihelič

Foto: Ludvik Zalar
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ČEBELARSTVO

DOGODKI OB OBELEŽITVI PRVEGA SVETOVNEGA DNE ČEBEL
Za nami so številni dogodki, ki so se 
v zadnjih mesecih v Sloveniji zvrsti-
li ob prvi obeležitvi svetovnega dne 
čebel. V nadaljevanju na kratko 
povzemam, kako smo prišli do raz-
glasitve. Leta 2014 je ČZS podala 
pobudo, da 20. maj postane svetov-
ni dan čebel. To ni kateri koli dan, 
je dan, ko slovenski čebelarji obele-

žujemo rojstni dan svojega velikega čebelarja in učitelja, 
začetnika sodobnega čebelarstva Antona Janše (rojen 20. 
maja 1734), ki je deloval kot prvi učitelj čebelarstva na du-
najskem cesarskem dvoru. Predlog je obravnavala Vlada 
Republike Slovenije in ga enotno podprla. Leta 2015 je 
ČZS na mednarodnem čebelarskem kongresu Apimon-
dia v Južni Koreji predstavila pobudo. V Apimondio – 
mednarodno čebelarsko organizacijo – je vključenih več 
kot 120 čebelarskih organizacij iz skoraj 90 držav. Vse pri-
sotne članice so predlog soglasno sprejele. S tem pa se je 
začelo resno in trdo delo zlasti Ministrstva RS za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, ki je s svojo ekipo opravilo 
številna bilateralna srečanja s predstavniki tujih držav in 
izvajalo promocijsko-informacijske dogodke, in Čebelar-
ske zveze Slovenije, ki je skrbela za strokovni vidik. Pri 
nagovarjanju odločujočih, da podprejo prizadevanja za 
razglasitev svetovnega dne čebel, so pomagale tudi druge 
osebnosti iz politične in nepolitične sfere. Lani, 20. de-
cembra 2017, je Generalna skupščina OZN v New Yorku 
soglasno potrdila, da 20. maj razglasi za svetovni dan če-
bel. Cilj tega dne je ozaveščati in izboljšati razumevanje o 
čebelah med ljudmi po vsem svetu.
Številni dogodki in spominski kovanec
Letos so se pred praznovanjem in po praznovanju svetov-
nega dne čebel v čast in poklon temu dnevu zgodili šte-
vilni dogodki, ki so jih organizirali ali soorganizirali ČZS, 
čebelarska društva, občine, podjetja, MKGP, državni 
zbor, državni svet itd. Osredotočila se bom le na dogodke, 
ki so se zvrstili med 18. in 20. majem 2018 v sodelovanju 
s ČZS. Pred tem pa moram še omeniti, da je v podporo 
svetovnemu dnevu čebel Banka Slovenije 14. maja izdala 
in dala v obtok spominski kovanec za 2 EUR v nakladi 1 
milijon kovancev, katerega motiv je satovje v obliki glo-
busa, ki prikazuje vzhodno poloblo. Na kovancu sta tudi 
napis Svetovni dan čebel in Slovenija 2018.
Svetovna čebelarska konferenca »Globalni izzivi v če-
belarstvu«
V petek, 18. maja, je v Dvorani pod Stolom v Žirovni-
ci potekala svetovna čebelarska konferenca z naslovom 
Globalni izzivi v čebelarstvu. Celodnevno konferenco je 
organizirala ČZS, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 
gostila pa je kar 19 predavateljev s celega sveta oz. približ-
no 160 udeležencev. Teme konference so bile posvečene 
opraševanju, problematiki pesticidov, pomenu uporabe 
čebeljih pridelkov v prehrani in apiterapiji, skrbi za ka-
kovost in varnost čebeljih pridelkov, razvoju sonaravnih 
načinov za upravljanje varoj, prenosu znanja v čebelar-
stvu, upravljanju pašnih virov čebel ter promociji čebel in 
čebeljih pridelkov. Istega dne zvečer je v starem mestnem 
jedru Višnje Gore potekalo odprtje interaktivne skulptu-
re obeležja kranjski čebeli (avtohtona čebelja pasma, ki je 

v Sloveniji zaščitena), ki sta jo postavili Občina Ivančna 
Gorica in Čebelarska zveza Slovenije. Emil Rothschütz je 
na tem območju v 19. stoletju namreč podrobno opisal 
kranjsko sivko in z njo trgoval v sosednjih deželah. V ne-
posredni bližini šole, ki se bo v naslednjih letih obnovila v 
Hišo kranjske čebele, se je postavilo to obeležje, katerega 
avtor je Robert Kuhar.
Mednarodna ministrska konferenca na temo ohra-
nitve čebel
V soboto, 19. maja, je na Brdu pri Kranju potekala med-
narodna ministrska konferenca na temo ohranitve čebel. 
Konference so se udeležili predstavniki dvaindvajsetih 
držav. Spregovorili so o pomenu čebel in drugih opra-
ševalcev za trajnostno kmetijstvo in prehransko varnost, 
razpravljali o stanju ter iskali ukrepe za ohranitev čebel 
v svetu. Ob koncu konference so sprejeli skupno dekla-
racijo, v kateri so se zavezali, da bodo krepili sodelova-
nje držav na mednarodni ravni na področju ukrepov za 
zaščito čebel in drugih opraševalcev, ozaveščanja javno-
sti, izobraževanja in izmenjave dobrih čebelarskih praks. 
Razpravljali so tudi o pomembnosti raziskav in ukrepov 
za preventivo in zatiranje čebeljih bolezni in škodljivcev 
ter o nadaljevanju izvajanja ukrepov za blažitev podneb-
nih sprememb, ki tudi vplivajo na čebele.
Prvo praznovanje svetovnega dne čebel v Breznici pri 
Žirovnici
Glavnemu dogodku pa smo bili priča v nedeljo, 20. maja. 
Ni naključje, da je bilo prvo praznovanje svetovnega 
dne čebel v Breznici pri Žirovnici. V tem kraju se je 
namreč rodil Anton Janša. Dogodek, ki se ga je udeležilo 
približno 7000 obiskovalcev iz Slovenije in tujine, med 
njimi veliko število ponosnih slovenskih čebelarjev, se je 
začel ob 12. uri. Častni pokrovitelj dogodka in osrednji 
govorec je bil predsednik države Borut Pahor. Poleg njega 
so v pozdravnih nagovorih, v katerih so vsi poudarili 
pomen čebel in nujnost ohranitve čebel tudi z vidika 
pridelave hrane, sodelovali še predsednik ČZS Boštjan 
Noč, generalni direktor OZN za prehrano in kmetijstvo 
Jose Graziano da Silva, predsednik svetovne čebelarske 
organizacije Apimondia Philip McCabe in župan občine 
Žirovnica Leopold Pogačar. Pred dogodkom in po njem 
pa so obiskovalci lahko obiskali t. i. medeno vas, v kateri je 
bilo več kot 80 stojnic s čebelarsko in kulinarično ponudbo. 
Da je celotna prireditev nemoteno potekala, je skrbela 
občina Žirovnica skupaj z več kot 250 prostovoljci. Tisti, 
ki pa še niso bili pri Janševem spominskem čebelnjaku, 
so si ga imeli tokrat priložnost ogledati prenovljenega. 
Na tem mestu smo lahko spremljali igrani prizor iz 
njegove mladosti, ker pa je bila na ta dan tudi binkoštna 
nedelja, je v tamkajšnji farni cerkvi potekala tudi maša za 
čebelarje. Na dogodku je bilo videti vesele in zadovoljne 
obraze praznujočih udeležencev. Bili smo ponosni, da 
smo imeli možnost proslaviti dosežek, ki ga je s skupnimi 
prizadevanji dosegla Slovenija. Za konec želim poudariti, 
da je bilo že veliko postorjenega na področju čebelarstva, 
veliko izzivov pa je še pred nami. Pred nami je pot, ki 
stremi k doseganju zastavljenih ciljev svetovnega dne 
čebel in nedvomno tudi k uresničitvi zaščite čebel na 
evropski ravni.

Lidija Senič, vodja služb Čebelarske zveze Slovenije
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SUSAN WIGGS

Konjarjeva hči
Hunter Calhoun, nekoč pripadnik visoke 
družbe, je zdaj ovdovel in v senci škandala, 
povezanega s smrtjo njegove žene. Strastno 
se posveti plemenskim dirkalnim konjem, 
pri čemer pozabi na družino. Ko dobi iz 
Irske izjemnega žrebca, ki je tako neukročen 

in podivjan, da ogroža vse okoli sebe, je prisiljen poiskati 
pomoč. Eliza Fylte živi odmaknjena od vseh ugodnosti, ki 
jih nudita družba in bogastvo. Po očetu je podedovala dar 
razumevanja konj. Ko Hunter prispe k njej s svojim divjim 
konjem, se ponudi priložnost, da njena zdravilna moč pride 
na dan. Potreboval pa je ne bo samo konj, pač pa tudi razbita 
družina in ta strastni ter zagrenjeni moški, ki jo potrebuje 
tako, kot ona potrebuje njega. Eliza kmalu spozna, da 
Hunter ne želi videti, da ima najmočnejšo zdravilno moč 
prav ljubezen. Toda ali bo lahko tako nežno in skromno 
bitje, kot je ona, naučilo tako neukročenega moškega, kot je 
on, kaj je tisto, kar v življenju resnično šteje?

JO NESBØ
Macbeth
On je najboljši policist, kar jih imajo, in 
hkrati sam nekdanji odvisnik z burno 
preteklostjo. A moški, kot je on, nikoli ne 
pride na vrh – razen če ne bo ubijal. Ko 
se racija med preprodajalci droge sprevrže 
v krvav pokol, mora inšpektor Macbeth s 

svojo ekipo počistiti razdejanje. Njegov uspeh je nagrajen in 
na lepem ima vse: moč, denar, spoštovanje. Macbeth, ki ga 
preganjajo prividi in paranoje, se začne sesuvati. Prepričan 
je, da ne bo dobil tistega, kar mu po pravici pripada. Mu 
bo kljub vsem tegobam uspelo razrešiti tokratni primer?

ARTO PAASILINNA
Ladjar z lepimi stopali
Aulis Rävänder ima na tem svetu dva 
zaklada: vlačilec Vulcanis in ženo Liiso. Z 
vlačilcem si čez dan služi ljubi kruhek, z ženo 
pa krajša noči. Sam sebi se zdi najsrečnejši 
moški na svetu. A njegove sreče je konec 
tisti trenutek, ko mu žena oznani, da si je že 

pred časom omislila ljubimca in da hoče ločitev. Ubogi ladjar 
za nasvet pokliče pomoč v stiski, pomotoma pa zavrti številko 
salona pedikerke Irene. Toda njegova pomota se izkaže za 
srečo v nesreči, posebno ko Irene ugotovi, kako lepa stopala 
ima ladjar Aulis. Le kaj se bo izcimilo iz vsega tega?

CHRISTINA DODD

Nadvse zaželena dama

Mogočni Sebastian Durant, vikont 
Whitfi eld, ima dober razlog, da sovraži 
družino Fairchild. Zato se veseli 
priložnosti, ko se jim bo lahko maščeval. 
Njegova botra ga namreč potrebuje – 
pomagal ji bo poiskati dnevnik, ki lahko 
zamaje kraljevino, ukradli pa naj bi ga 

prav Fairchildi. Lady Mary Fairchild, ki že deset let nima 
stikov s svojo odtujeno družino, vikontu vsekakor ne 
želi pomagati. Na njeno nesrečo pa jo zvestoba njegovi 
botri in spoznanje, da Sebastian pozna njeno temno 
skrivnost, ki jo sama pred ostalim svetom skriva, prisilita 
v sodelovanje. Čedni in zapeljivi vikont ter lepa lady 
Mary se pretvarjata, da sta zaročena. Njuna krinka pa 
kaj kmalu postane resničnost, ko razpletata klobčič laži, 
kraje in izdaje, ki ogrozijo njuno življenje.

S tem tudi zaključujem tokratni poletno obarvani pregled nekaterih knjižnih novosti. Vljudno vabljeni v Knjižnico Loški 
Potok! Čim lepše in prijetneje preživite letošnje poletje, brezskrbni čas počitnic in dopustov ter se spočiti podajte novim 
dogodivščinam naproti. Radi in lepo se imejte ter na svidenje do prihodnjič!

Bibliotekarka Nežka Mohar Gačnik

Aprilska pravljična urica je minila v znamenju pravljice Moja babica kar naprej plete! Najmlajši 
so z variacijami z volno izdelali risbo. Na majski pravljični urici so mali nadobudneži prisluhnili 
pravljici z naslovom “Majhno težavo imam,” je rekel medved in jo kasneje likovno upodobili.

Naše zveste bralce prav gotovo že zanima, kakšen izbor knjižnih novosti smo pripravili zanje za 
letošnji čas počitnic in dopustov!

RUTH WARE

Igra laži

Sredi noči zapiska telefon in na njem 
je sporočilo: Potrebujem te. Isa izpusti 
vse iz rok, vzame svojo dojenčico in se 
takoj odpravi v Salten. V tamkajšnjem 
internatu sredi močvirja je preživela 
najpomembnejše dneve svojega življenja. 

Dneve, katerih senca jo spremlja še danes. Isa je skupaj s 
tremi najboljšimi prijateljicami igrala igro laži. To je bilo 
tekmovanje, kako ljudi prepričati o najbolj nezaslišanih 
zgodbah. Zdaj, po sedemnajstih letih prikrivanja resnice, 
so na plaži našli nekaj strašnega. Najtemnejša skrivnost 
prijateljic bo prišla na dan. Le kakšne posledice bo to imelo 
zanje in za njihovo nadaljnje življenje?

JOHN GREEN

Neskončen stolp želv

Težko pričakovani roman Neskončen stolp 
želv izjemno priljubljenega Johna Greena 
(1977) je iskrena pripoved o duševni 
motnji, s katero se vse življenje spopada 
tudi avtor sam. Ustvaril je najbolj zrelo 
delo doslej, ki so ga za svojega nemudoma 

vzeli bralci po vsem svetu. Šestnajstletna Aza nima namena 
raziskovati skrivnostne smrti milijarderja Russlla Picketta, 
a v igri je nagrada v vrednosti sto tisoč dolarjev in njena 
najboljša, neustrašna prijateljica Daisy si želi rešiti primer. 
Aza se trudi. Poskuša biti dobra hčerka, dobra prijateljica, 
dobra učenka, punca in celo dobra detektivka, hkrati pa 
preživeti v vse bolj zgoščeni spirali lastnih misli. Ko se zdi, 
da gre vse samo še navzdol, se vendar pojavi upanje.

NOVIČKE IZ KNJIŽNICE
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BOJ ZA SLOVENSTVO V DRAGARSKI DOLINI
V zadnjih treh številkah Odmevov (mimogrede, lahko 
jih preberete tudi na spletni strani Občine Loški Po-
tok) sva z gospo Prvenko Turk predstavila nekaj utrin-
kov iz življenja Dragarske doline in nekaj posamezni-
kov, ki so s svojim delovanjem to življenje soustvarjali, 
še posebno na področju ohranjanja slovenstva na – po 
mnenju takrat mnogih bolj ali manj vplivnih ljudi – 
nemškem ozemlju. Kot lahko vidimo iz kratkega pri-
spevka v časopisu Rodoljub z datumom 3. 11. 1894:

(Vrl duhovnik.) Dne 29. t. m. je zapustil Drago g. Fra-
njo Kadunc, imenovani župnik za Krašnjo. Ni časa sedaj 
niti prilike, da bi natančno popisovali njegovo delovanje 
v tej fari. Konstatujemo le to, da je bil on mož v pravem 
pomenu besede, ki se je celih 12 let jekleno zoperstavljal 
ponemčevanju tukajšnje slovanske dece, mož, ki ni uk-
lonil svojega tilnika pred strastnimi, vedno se ponavlja-
jočimi napadi šulfereinskimi, niti se zbal silovitega priti-
ska raznih faktorjev. Gosp. Kadunc ponese s sabo zavest, 
da je s svojimi mnogoštevilnimi poročili, zdaj na deželno 
vlado, zdaj na ordinarijat, v katerih je vedno poudarjal, 
da v draški fari ni Nemca, dosegel to, da naši fanatizi-
rani Slovenci – Kočevarji, bolje „slovenski" Kočevarji še 
ne bodo tako hitro dobili nemških pridig ne nemške šole. 
Preganjan je bil mož močno, obrekovan tudi, a uklonil se 
ni nikdar. Ta vzgledni mož je zapustil sedaj Drago, kjer 
ga ne bomo nikdar pozabili. Ko bi bilo na Kranjskem kaj 
več takih duhovnikov, bi kmalu ne bilo prepira.

nam neimenovani avtor predstavi v članku, objavlje-
nem 9. 8. 1898 v Slovenskem narodu. Iz konteksta ob-
javljenega članka lahko začutimo, da je bila takratna 
občina Draga dovolj velika, da je bila zanimiva tako za 
uradne ustanove v Ribnici kot tudi za tiste v Kočevju. 
Tudi Loški Potok bi imel v tistem času bolje urejene in 
oskrbovane (financirane) uradne službe, mogoče celo 
samostojne urade, če bi se občina Draga priključila k 
okrajnemu sodišču v Ribnici. Obenem pa bi vsi ti ura-
di v Ribnici in Kočevju izgubili tudi sorazmeren del 
sredstev za svoje delovanje, ki so bila tudi takrat poleg 
ostalih virov v veliki meri vezana na število prebivalcev 
pod njihovo oskrbo. V določenih primerih pa bi mora-
la tudi država nekaj dodatno prispevati. 

Seveda pa bi to pomenilo izgubo domnevnega nem-
škega ozemlja, tako za okrajno glavarstvo v Kočevju 
kot tudi vse pronemško usmerjene organizacije. Kljub 
prizadevanjem mnogih zagovornikov priključitve 
občine Draga k c. kr. okrajnemu sodišču Ribnica in 
mnogim argumentom, ki so govorili temu v prid, je 
na koncu zmagala pronemška skupina zagovornikov 
dejanskega stanja.

Dopisi. Iz Loškega potoka, 7. avgusta. Občina Draga šteje 
okoli 1500 prebivalcev in daje c. kr. okrajnemu sodišču 
v Kočevju obilo pravnega opravila. Če hoče priti kmet iz 
Drage v Kočevje z vozom, mora se voziti čez Loški potok, 

Sodražico in v Ribnico in od tod 
z železnico v Kočevje. Daljava po 
tej črti iz Drage v Ribnico znaša 
32 km; če pa hoče peš iti, mora 
hoditi čez strme hribe in doline 
čez Gotenico v Kočevje. Po tej 
poti rabi dober pešec iz Drage 
v Kočevje osem ur. Opomniti 
pa moram, da v zimskem času 
ni mogoče iti po tej črti, in sicer 
zaradi visocega snega, zametov in 
ledenih tal. Tudi sodna komisija 
mora se jedne teh potij poslužiti, 
ko prihaja v Drago. Ne morem in 
nočem povedati, koliko vsaka teh 
komisij ubozega kmeta stane. 

Da bi Dragani pri svojih pravnih 
opravilih stroške in čas prihranili, 
prosili so, da naj se občina Draga, 
ki obstoji samo iz katastralne ob-
čine Draga, priklopi c. kr. okraj-
nemu sodišču Lož. Ker pa nimajo 
Dragani cestne zveze z Ložom in 
ker se je v preteklem letu odprla 
lepa okrajna cesta iz Loškega po-

toka v Sodražico in ker je sklenila občina Loški potok 
zaradi pridobljenih ugodnostij, da hoče še ostati pri c. kr. 
okrajnem sodišču Ribnica, prišli so tudi prebivalci obči-
ne Drage do prepričanja, da je tudi za nje najbolje, ako 

Hrib pred letom 1914

Da so bila prizadevanja za slovenstvo neločljivo pove-
zana tudi s prizadevanji za boljše in cenejše življenje, 
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se pridruži njih občina c. kr. okrajnemu sodišču Riben-
ca. S tem jim bo v etično gospodarskem obziru mnogo 
pomagano. Občina Loški potok ima sedaj svoje uradne 
dnove, kamor prihaja c. kr. okrajni sodnik iz Ribnice 
vsak mesec. Tu opravljajo kmetje svoja pravna opravi-
la. Tožbe in prošnje za zemljiško knjigo in za eksekucije 
jemljejo se na zapisnik, tukaj se vrše razprave o tožbah, 
tukaj se dokončujejo zapuščinske obravnave, tukaj se 
zaslišujejo priče, tukaj se legalizujejo podpisi, tukaj dobi 
kmet dober svet v ti ali drugi pravni zadevi. Koliko časa 
in stroškov se s tem prihrani, koliko jeze in sovraštva se 
s tem odstrani! Na takem uradnem dnevu bi zamogli 
Dragani vse svoje pravne stvari v kratkem času izvršiti, 
ker Draga je od Loškega potoka le 9 km oddaljena. 

Loški potok si je ustanovil svoje mirovno sodišče 
in to začne delovati, ko izda deželni odbor od 

deželni odbor in glavarstvo svojo dolžnost, da se ta sklep 
kmalo vresniči. Kdor je zdrav ali kdor ima pri rokah 
zdravniško pomoč, ta ne ve, koliko da od sveta ločeno 
ljudstvo trpi. 

Loški potok ima svojo posojilnico, ki večinoma z osebnim 
kreditom deluje. S tem veliko pravd in eksekucij zaduši. 
Loški potok ima krepko gasilno društvo in vrlo napredu-
jočo kmetijsko podružnico, ki ima kaj lep sadni vrt. Ob-
čina Loški potok si sezida v kratkem krasno petrazredno 
ljudsko šolo in si je kupila na najlepšem kraju poslopje 
za 9000 gld., kjer bode prostor za občinski urad, poso-
jilnico, mirovno sodišče, uradne dnove, za že obstoječe 
pevsko in bralno društvo, za stanovanje občinskega taj-
nika, za stanovanje dveh učiteljev, za gasilno društvo in 
za gospodarsko zadrugo, katera se v kratkem ustanovi, 
a katera se bo le bolj s poglavitnimi rečmi, kakor z lesno 

trgovino in z nakupom 
vina in žita na debelo in z 
nakupom umetnih gnojil 
in semen pečala. 

Pri vseh tukaj navedenih 
stvareh so Dragani več ali 
manj na Loški potok na-
vezani. Vidi se torej, da 
se zamore le na ta način 
povzdigniti Draganov du-
ševna moč in blagostanje. 
Le na narodno gospodar-
skem loškopotoškem og-
njišču zamore se Dragan 
oživeti, da mu ne bo treba 
zaradi obstoječe duševne 
in telesne bede svojega 
rojstnega kraja zapustiti 
in se v daljne kraje prese-
liti. 

Zdaj šteje sodni okraj Kočevje 19.861, Ribnica pa le 
13.431 duš. S tem bi se nekako zravnalo število prebi-
valcev v teh dveh sodnih okrajih. Z ozirom na vse to 
sklenil je v preteklem letu občinski zastop Drage, da se 
hoče izločiti is sodnega okraja Kočevje in da hoče priti k 
sodnemu okraju Ribnica, in je odposlal vsled tega dobro 
utemeljeni prošnji na deželni odbor in na deželno vlado. 
Zanesljivo pričakujemo, da bodo oblastva v Kočevji o 
tej zadevi mirno in stvarno poročala, da ne bodo iskala 
zaprek tam, kjer jih ni. 

Kmet ne sme biti sredstvo za politične barke. On hoče 
mirno živeti. 4/5 prebivalcev v Dragi je Slovencev, 1/5 
je pa Nemcev. Oblastva v Ribnici bodo pravice Nemcev 
vestno varovala. To zamorejo potrditi nemški prebivalci 
katastralne občine Grčerce, ki spadajo k županiji Dole-
nja vas, torej pod sodni okraj Ribnica.

SE NADALJUJE. 

Vlado Mohar

Kapla pred letom 1914

deželnega zbora ukazani poduk in tiskovine. 
Delokrog tega mirovnega sodišča se bo zamogel 
raztegniti tudi na občino Draga, ker bosta obe občini v 
jednem sodnem okraju. Če pridejo Dragani v Ribnico, 
bo za nje v političnih zadevah dobro, ker bodo hodili na 
uradne dnove v Ribnico in ne v Kočevje. Sicer bi bilo 
pa potrebno, da bi imel kočevski glavar vsaj v poletnih 
mesecih svoje uradne dnove v Loškem potoku za občine 
Loški potok, Drago in Travo. Upanje je, da se to kmalu 
zgodi. 

Ložje prihaja jedna oseba na državne stroške v oddaljene 
kraje, kot da hodi veliko strank in županov zaradi 
vojaških, šolskih, obrtnih in politično kazenskih stvarij 
na sedež glavarstva – za občine Loški potok, Drago 
in Travo so določeni zdravstveni dnovi. Zdravnik iz 
Ribnice bo prihajal vsak teden v Loški potok. Na očesnih 
boleznih trpeči kmetje in gospodinje, ki se zdaj zatekajo 
v ljubljansko bolnišnico zdravit, pričakujejo, da storita 
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TRADICIONALNO PRVOMAJSKO BALINANJE V NOVEM KOTU

POHOD V SPOMIN NA DAN MLADOSTI … NA KAMENGRIČ 
V kulturno-športnem društvu Draga vsako leto obele-
žimo dan mladosti. Ker smo še vedno mladi, po duši 
pa sploh, se vsako leto odpravimo na pohod v spomin 
dnevu, ki je bil v nekdanji državi praznik mladine. Na 
ta dan so potekale razne športne igre in proslave na 
šolah. 

Novi Kot nas vsa-
ko leto spomladi 
povabi v svoje oko-
lje. Tam namreč že 
vrsto let organizi-
ramo prvomajsko 
balinanje ekip. In 
tudi letos ni bilo 

nič drugače. V torek, prvega maja, smo se dobili na ba-
linišču v Novem Kotu. Vreme nam ni prav nič nagaja-
lo, tako da smo balinanje izpeljali do konca brez težav. 

Balinali smo po dogovorjenih pravilih in v športnem 
duhu. Z dobro voljo smo metali balinarske krogle, bli-
žali smo in se do solz nasmejali komentarjem ob bali-
nišču, ki so bili seveda zelo umestni. Tako je čas hitro 
tekel in komaj smo čakali razglasitev zmagovalcev. Ob 
koncu balinarskih dvobojev je bil razpored sledeč: 

1. mesto: RETJE 
2. mesto: ZGURANCI 
3. mesto: TJOVCI

Prehodni balinarski pokal je tako 
prejela zmagovalna ekipa RETJE. 
Najboljše balinarske sposobnosti 
pri bližanju pa je na turnirju poka-
zala TINA MOHAR, ki si je zaslu-
ženo priigrala pokal za naj bližalko. 
Čestitamo, Tina! 

Čestitamo vsem balinarjem in 
ekipam. Vabimo vas, da se nam 
naslednje leto pridružite. Veseli 
bomo še številčnejšega obiska. 

Za KŠD Draga 
Nevenka Dražetić, tekst in foto 

marsikatero gozdno pot. Letos smo se odpravili s Hri-
ba na Kamengrič in nato v Podpresko. Pot je kar dolga 
in traja kar nekaj ur, da se na obzorju prikaže vasica 
Podpreska. Pohodnikov je bilo le za peščico, a so bili ti 
dobre volje za več kot peščico. S pozitivnim vzdušjem 
smo premagali marsikatero gozdno pot in tako prispeli 
na cilj. Na cilju nas je čakal topel obrok. Takšen, ki se 
spodobi za pravi vroč poletni dan – žar. 

Tudi vnaprej si želimo obeležiti ta dan – dan mladosti. 
Ostajamo v športnem duhu. Naslednje leto se nam 
lahko pridružite na 
pohodu. Imamo voljo 
in želimo ohranjati 
dejavnosti v našem 
kraju, da ne zamre. A 
smo včasih v dvomih, 
če si to želijo tudi naši 
krajani. Mogoče čez 
čas tudi teh športnih 
drobtinic ne bo več. 
Ujemimo jih, dokler 
so še. 

Za KŠD Draga 
Nevenka Dražetić, tekst in foto 

V našem društvu pa organiziramo pohod. Nekaj let 
smo se pohodniki odpravili na Travno goro, zdaj pa 
že par let obiščemo kočo na Kamengriču. Štartamo 
v Podpreski, obhodimo naše gozdove in prehodimo 

Na štartu je bilo 5 ekip, in sicer: ZGURANCI, RETJE, 
PODPRESKA, KŠD DRAGA in TJOVCI. 
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ZA ZAKLJUČEK ODLIČNE SEZONE 2017–2018 
EXTREMOVCI ZASEDLI 2. MESTO NA MOČNEM 
MEDNARODNEM TURNIRJU V ZAGREBU

Za konec zelo uspešne sezone so 3 ekipe iz ŠD Extrem 
sredi junija odpotovale na zelo močan mednarodni 
turnir v Zagreb. V soboto, 16. 6., sta se mednarodne-
ga turnirja udeležili ekipi U-9 in U-11. Iz Ribnice in 
Sodražice je krenil avtobus, ki je skupaj z navijači štel 
preko 50 udeležencev. 

Naslednji dan, v nedeljo, je sledil še turnir U-15. Ekipa 
je celo sezono nizala uspeh za uspehom. Udeležba na 
tem turnirju pa je bila le še končna preizkušnja. Suve-
reno so odigrali skupinski del. Na tekmi proti madžar-
ski ekipi CSO Montage BFC so izvedli lepo predstavo. 
Bili so suvereni, polni pobud, vendar športna sreča ta 
dan ni bila na njihovi strani – držala se jih je smola in 
od turnirja so se v četrtfinalu poslovili.

Zelo smo veseli, da je ekipa U-11 dobre predstave iz 
predtekmovanja nadaljevala tudi v končnici in se uvr-
stila v veliki finale. V finalu ji je nasproti stala renomi-
rana ekipa NK Dinamo Zagreb. Tekma je bila zelo na-
peta, vseeno pa je na koncu slavila ekipa iz Zagreba z 
rezultatom 3 : 1. Na podelitvi pa se nismo veselili samo 
2. mesta, temveč tudi uspeha igralca Anžeta Kromarja, 
saj je bil izbran v naj peterko turnirja. Kdor ni mogel v 
Zagreb, je lahko nekatere tekme in podelitev po zaslugi 
naših spremljevalcev spremljal v živo kar preko video 
kanala FB na spletu.

Ekipi U-9 se ni uspelo uvrstiti v končnico. V skupini so 
remizirali in dvakrat tesno izgubili. Bila je super izku-
šnja za mlade igralce, ki so prvič okusili mednarodno 
tekmovanje. S prikazano igro smo zelo zadovoljni, saj 
so pustili zelo pozitiven vtis. Bravo, fantje in Kiara.

ZGODOVINSKA UVRSTITEV EKIPE ŠD EXTREM 
V 1. LIGO U-15

V lanski sezoni je ekipi v nogometnem tekmovanju 
U-15 MNZ Ljubljana že po enem letu nastopanja uspe-
lo napredovati iz 3. v 2. ligo. V letošnji sezoni je ekipa z 
izjemnimi predstavami v 2. ligi ponovno napredovala. 
V naslednji sezoni bo tako ekipa ŠD Extrem nastopala 
v 1. ligi U-15 MNZ Ljubljana. Za uvrstitev, za ta zgo-
dovinski uspeh čestitamo tako ekipi kot tudi trenerju.

Društvo s tradicijo, vizijo, uspehi – to je: ŠD EXTREM

Za vse informacije smo vam na voljo prek naslednjih 
stikov:

 ■ e-pošta: info@sd-extrem.si
 ■ mobilna številka: 041/831-722
 ■ spletna stran: www.sd-extrem.si
 ■ Facebook: @sportnodrustvo.extrem

Jože Zidar

Udeleženci ŠD Extrem v Zagrebu

U-11

U-15

U-11 po podelitvi v Zagrebu
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Še dosti, dosti bi povedal,

a vse besede v prsih mro.

Samo še to: da rad pogledal

poslednjič v tvoje bi oko.

(Karel Destovnik - Kajuh)

So tihi dnevi in noči,

ko oko se orosi

in spoznanje zaboli,

da tebe več ni.

V nebesih sem doma, to oznanjujeta

mi zemlja in nebo in vsaka stvar lepo.

V nebesih sem doma, od tega ne sveta

nebes se veselim, tja priti si želim. 

(A. M. Slomšek)

Ni večje bolečine,

kot v dneh žalosti

nositi v srcu

srečnih dni spomine.

(Dante)

ZAHVALA

SLAVKO OŽBOLT
(1931–2018)

V četrtek, 3. 5. 2018, smo se poslovili 

od našega očeta, dedka in pradedka.

Naše hvaležne misli naj dosežejo vse, ki ste se tako šte-

vilčno še zadnjič poslovili od Slavka, 

darovali cvetje in sveče. Hvala za izrečene besede in 

misli vseh, ki ste nam stisnili roke in bili z nami.

Bil je človek, ki je bil najsrečnejši, če je srečo delil ljudem 

v veseli družbi z igranjem harmonike. Svoj mir je sedaj 

našel poleg žene Kristine na pokopališču v vasi Trava.

Hčerki Tanja in Branka, vnuki Maia, Nina, Adrian, Jure 

ter pravnuki Larisa, Nik in Andraž

ZAHVALA

Ob smrti dragega sina, brata in strica

SLAVKA CARA
(2. 2. 1954–31. 5. 2018)

se vsem sosedom, prijateljem, sorodnikom, 

znancem iskreno zahvaljujemo za sočutje in lepe besede, 

ki ste nam jih namenili v težkih trenutkih.

Zahvaljujemo se Komunali Ribnica, 

osebju Doma starejših občanov Loški Potok, 

cerkvenemu pevskemu zboru za ganljivo petje in 

gospodu župniku za zadnje slovo od našega Slavka.

Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA

SILVESTRA LEVSTEK 
Travnik 57

(28. 12. 1935–16. 05. 2018)

V 83. letu starosti nas je za vedno zapustila 

naša draga mama.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poslovili 

od nje in jo spremljali na njeni zadnji poti. 

Hvala za izrečena sožalja, darovane sveče in svete maše.

Posebna zahvala zdravniku in medicinskemu osebju 

Zdravstvene postaje Loški Potok ter zaposlenim iz Doma 

starejših občanov Loški Potok, ki so ji lajšali zadnje dni.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

JANKO KORDIŠ 
5. 7. 1958–22. 5. 2018

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in 

znancem, ki ste bili v težkih trenutkih z nami.

Zahvaljujemo se medicinskemu osebju, 

gospodu župniku za poslovilni obred, 

pevcem za zapete pesmi in vsem, 

ki ste ga spremljali na njegovi zadnji poti. 

Iskrena hvala tudi vsem klubom EVROVW KLUB.

Žalujoči: vsi njegovi

V SLOVO
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Ko pošle so ti moči,

zaprla trudne si oči

in čeprav pokojno spiš,

z nami še naprej živiš.

ZAHVALA

V 79. letu starosti nas je zapustila naša draga mami, 

mama, prababica, sestra, sestrična, teta in tašča

MARIJA ANZELJC
iz Malega Loga 17

(29. 04. 1939–10. 04. 2018)

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, 

lepe besede, darovano cvetje, sveče in svete maše. 

Še posebej se zahvaljujemo gospodu župniku 

Bojanu Travnu za prelep cerkveni obred in 

pevcem za sočutno zapete pesmi.

Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste jo 

v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti, 

ki ste jo imeli radi in bili del njenega življenja.

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA

V 86. letu nas je zapustila naša draga mama, 

sestra, babica in prababica

DOROTEJA BEGIČ 
 (5. 2. 1932–26. 2. 1918)

s Hriba 47

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poslovili od nje 

in jo spremljali na njeni zadnji poti. Hvala za izraze 

sožalja, darovano cvetje in sveče ter svete maše.

Posebna zahvala dr. Petru Rusu ter 

osebju DSO Loški Potok.

Hvala gospodu župniku za poslovilni obred ter 

pevskemu zboru in delavcem Komunale Ribnica.

Pogrešali jo bomo!

Žalujoči: vsi njeni

V SLOVO

LG G7

22,NA MESEC
83 €

24 ×
LG Q7

10, NA MESEC
83 €

24 ×

Akcijska ponudba velja za nove naročnike, od 5. 6. 2018 do 30. 6. 2018 oz. do razprodaje zalog, karkoli nastopi prej, ob nakupu aparata na obroke za navedeni paket z vezavo 24 
mesecev. Razlika med redno in akcijsko ceno se všteva v prejeto ugodnost ob vezavi. Za prodajo na obroke veljajo Splošni pogoji za prodajo mobilnih terminalov in sorodne 
opreme na obroke.  Naročnik je dolžan prvi obrok kupnine za telefon plačati sočasno s sklenitvijo aneksa. Bon je mogoče izkoristiti na način, da za plačilo blaga ostane najmanj 
1,00 EUR. Preostanek bona se ne izplača in se ne prenaša. Nekateri telefoni morda ne bodo na voljo na vseh prodajnih mestih. Za pakete skupine VEČ veljajo Posebni pogoji 
naročniških paketov VEČ, ki vsebujejo pravila primerne uporabe in med drugim po porabi v paket vključenih količin prenosa podatkov v Sloveniji določajo znižanje hitrosti na 
največ 64 kbps. Za opravljen hkraten nakup izbranega telefona in paketa Še več ali Največ prek spleta, prvih 500 naročnikov prejme tudi poletno presenečenje.  Zaloge so 
omejene.  Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Pred nakupom in sklenitvijo naročniškega razmerja se o podrobnih pogojih 
ponudbe pozanimajte na www.telemach.si, na prodajnih mestih Telemacha ali na 080 22 88.

Pooblaščeni prodajalec

Telemach Ribnica Škrabčev trg 16, 1310 Ribnica, Tel: 070 321 444



Spoštovani občani, cenjeni kupci,

vabimo vas, da nas obiščete na sejmih, ki jih 

pripravljamo vsako prvo soboto v mesecu

(4. avgust, 1. september, 6. oktober, 3. november 

in 1. december 2018) - vsakokrat od 7. do 14. ure

na parkirišču pred osnovno šolo na Hribu.

Številni prodajalci bodo ponujali široko izbiro 

moške, ženske in otroške konfekcije, nogavic, 

posteljnine, tekstila, spodnjega perila, prtičkov, 

suhe robe, bižuterije, torbic, pasov, krem, olivnega 

olja, medu, sadja, mesnih izdelkov, hrane in pijače 

in gotovo bo med široko ponudbo tudi kaj takega, 

kar boste radi kupili in uporabljali.

Trudili se bomo, da bomo čimbolj ustregli 

vašim željam!

ZA AKTIVEN ODDIH:
športni park s trim stezo, 

odbojko, pohodnimi in
kolesarskimi potmi...

     + DARILO ZA STARŠE: wellness storitev*

  
    

POČITNICE ZA 
VSE GENERACIJE
V TERMAH DOBRNA

Brezplačna številka: 080 22 10
www.terme-dobrna.si

POLETNE POČITNICE
do 02. 09. 2018

 ✓ živa glasba vsak petek in soboto
 ✓ otroški mini klub: izlet do farme jelenov,  

 vodne igre, mini disko, pižama party,   
 aktivnosti v naravi, kreativne delavnice

 ✓ DARILO: storitev za sprostitev in   
 razstrupljanje telesa Alpha Oxy Spa   
 kapsula v vrednosti 40 €*

 ✓ doplačilo za 1 x polni penzion le 8,90 €

1 x polpenzion + kopanje, že od 
39,90 € oseba / noč, min. 2 noči

 ✓ 1 x posvet pri zdravniku +    
 zdravstvene storitve

 ✓ aktivnosti in družabni večeri
 ✓ neomejen vstop v bazene
 ✓ BREZPLAČEN PREVOZ od vašega doma  

 do Term Dobrna in nazaj (nedelja prihod,  
 petek odhod)

NA POČITNICE Z DEDKOM IN BABICO
do 30. 09. 2018

5 x polpenzion + kopanje, že od 

205,00 € oseba / 5 noči


